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الفضل لمعممتي :  الدرس األكؿ 

            :التالية األسئمة عف أجب   اقرأ القطعة ثـ •

لكل واحد منا قدرات، ولو مواىب، تختمف من إنسان آلخر، وال تبرز ىذه القدرات وتمك المواىب إال إذا وجدت من يكتشفيا، " 
ويرعاىا، وييتم بيا، ىيا واحدة من ىذه المواىب، يّسر هللا ليا معممًة اكتشفت موىبتيا مبكرًا، كانت بنتًا خجولة، تحتاج إلى من 

يزيد ثقتيا بنفسيا، فعممت معممتيا عمى ذلك وقامت بتدريبيا عمى اإللقاء، وا عداد المواد، وقدمتيا لإلذاعة المدرسية فأظيرت 
 "إبداعًا وتميزاً 

 ىل يمتمك كل إنسان عمى وجو األرض نفس القدرات؟ وّضح  (ٔ
................................................................................................................. 

 .................................................................. . كيف تبرز القدرات والمواىب عند اإلنسان ؟  (ٕ
 ......................................................................... .ما صفات ىيا الواردة في الفقرة ؟  (ٖ
 ................................................... .كيف استطاعت معممة ىيا إبراز موىبتيا وزيادة ثقتيا بنفسيا؟ (ٗ
 ............................................................. . ؟ما النتيجة التي ترتبت عمى مساعدة المعممة لييا (5
 مواىب ...............      قدرات / ما مرادؼ. ................ 
 ييتم ...................        مبكرًا / مضاد. .................. 
  واحد / جمع .................      مواىب / مفرد. ............. 
  ما العالقة بيف كل مف : 
  ( ...............)قدرات ، مواىب                عالقة  (ٔ
  ( ...............)يرعاىا ، ييتم بيا              عالقة  (ٕ
  ( ...............)إبداعًا ، تميزًا                  عالقة  (3
  " بمعنى آخر في جممة مف عندؾ  (قاـ )استخدـ " قامت بتدريبيا. ............................................ : 
  " بمعنى آخر في جممة مف عندؾ  (إلقاء  )استخدـ " تدريبيا عمى اإللقاء. ................................... : 
  ضع التراكيب التالية في جمٍل مفيدة . 
 / ................................................................................... .تختمف من  (ٔ
  / .................................................................................... .تحتاج إلى (2

 " .       ال تبرز ىذه القدرات"نكع األسمكب  (1

 شرط. د نداء. ج نيي. ب نفي. أ
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 (  ،فأظيرت إبداعًا وتميزاً فعممت معممتيا عمى ذلك، وقدمتيا لإلذاعة المدرسية) .  
 :        عالقة الجممة المخطكطة بما قبميا

 شرط. ج نتيجة. ب تعميل. أ
 (  فأظيرت  إبداعًا وتميزًا ... فعممت معممتيا عمى ذلك)تكحي العبارة السابقة بػ ..................................... 
 ( وال تبرز ىذه القدرات وتمك المواىب إال إذا وجدت َمْن يكتشفيا )  حاِؾ النمط السابق. 

 .......................................................... .إال إذا  ......................    ال

 القيمة التي نتعمميا مف الدرس................................................................................... : 
( 2) 

اليوم ىيا مقدمة برامج أطفال مشيورة في التمفاز الوطني، تستضيف األطفال وتكتشف مواىبيم، واألطفال يحبونيا كثيرًا " 
الفضل في كثير منو لمعممتي ميسان التي : كيف أصبحت نجمة إعالمية؟ قالت: سأليا صحفي ذات مرة. ماما ىيا: وينادونيا

اكتشفت موىبتي، وقد شجعني ذلك أن ادخل كمية الصحافة واإلعالم، وأتخرج فييا، وحبي األطفال جعمني أقدم برامج ليم، ومن 
 ."الخير لكل منا أن يدرس ما يحب، ويعمل فيما يحب

  أجب عف األسئمة التالية : 
 ............................................................ .ما الدليل عمى إبداع ىيا وتميزىا ؟  (ٔ
 ........................................................................ .ما طبيعة برامج ىيا ؟  (ٕ
 ........................................................... .كيف أصبحت ىيا نجمة إعالمية ؟  (ٖ
 ........................................... .عالم يدل ذلك ؟ (ماما ىيا  )األطفال ينادون ىيا  (ٗ
 سمِّ اثنتين منيا ؟. يحتاج اإلنسان لكي يبدع إلى أشياء كثيرة (٘
1)  ..........................................2. .............................................) 
  مشيورة : ..................... شجعني / مرادؼ ،. .............................. : 
  مقدمة : ..........................  نجمة /جمع ،. ...................... : 
 يحبونيا : ....................  تستضيف /مضاد ،. ....................... : 
  ىات مرادؼ ما تحتو خط في الجمل التالية: 
 (                   ).                       طبيب مجتيد فضل (ٔ
ل (ٕ  (                   ).        األب ابنو الذكر عمى األنثى فضَّ
                     )                   (. هللا عمينا عظيم فضل (ٖ
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  ضع التراكيب التالية في جمٍل مفيدة. 
 / ............................................................ .حبي لػػ  (1
 / ............................................................. .أقدـ لػػ (2
  ما نكع األساليب التالية : 
 (                   )كيف أصبحت نجمة إعالمية ؟    (ٔ
 (                   ).                قد شجعني ذلك  (ٕ
  عالـ تدؿ كل مف العبارات التالية : 
 " ................................................... .األطفال يحبونيا كثيرًا وينادونيا ماما ىيا " (ٔ
 " ............................................................. .الفضل في كثير منو لمعممتي "  (ٕ
 أي التعبير أنسب ؟ كلماذا ؟ 
 " .الفضل في كثير منو لمعممتي ميسان " ( أ
 " .الفضل في كثير منو لممعممة ميسان" ( ب

 ...................................... .لماذا؟ : ......................................     التعبير األنسب
  ضع عنكاًف مناسبًا لمفقرة السابقة. 

. ...................................................... 
 التعبير 

  رتب كممات كل سطر مككنًا جماًل مفيدة: 
 .جعمني ، برامج ، حبي ، األطفال ، ليم ، أقدم  (ٔ

. ................................................................... 

 .من ، ندرس ، نحب ، الخير ، أن ، ما  (ٕ
 

. .................................................................. 
 

الخط العربي 

 

اكـتشـفـت الـمـعـمـمـة مـواىـب ىــيـا مـبـكـرا 

 . ..................................................................
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 السمكة كالحرية: الدرس الثاني

(1) 

اصطاد صبٌي سمكًة صغيرًة، ووضعيا في إناء زجاجي، ونسييا عمى الشاطئ، ومضى مع أىمو، أما السمكة فكانت تبحث " 
أية : أال ترػ مصيبتي؟ البمبل: ما بك أيتيا السمكة؟ قالت بألم: جاء بمبٌل ، وقال ليا. عن أية طريقة لمخروج من ىذا المأزق 

إنني : السمكة.  اعذريني، لم أنتبو: تركني الصبي في ىذا اإلناء، ومضى دون أن يشعر بعذابي البمبل: السمكة!  مصيبة؟
 . "سأعود بعد قميل: البمبل. في حيرة من أمرؼ، أريد العودة إلى البحر الحبيب، وال أستطيع الخروج 

  أجب عف األسئمة التالية: 
 ........................................ .أين وضع الصبي السمكة التي اصطادىا ؟  (ٔ
 ...................................................... .ماذا فعل الصبي بعد أن وضع السمكة في اإلناء ؟  (ٕ
 .............................................. .ماذا كانت ردة فعل السمكة عندما اصطاده الصبي ؟  (ٖ
 ....................... .من الذؼ جاء لمسمكة ؟  (ٗ
 ........................................................ .ماذا فعل البمبل عندما أخبرتو السمكة بمصيبتيا ؟  (٘

  مصيبة................ ، مأزق .............. ، مضى .............. إناء / ما مرادؼ ،. ........... 
  ؽ في المعنى بيف كل ما تحتو خط  : فرِ 
 (            ).          مع أىمو  مضىو (ٔ
 (            ).   الشاىد عمى العقد مضى (ٕ
ى (3   .     )            ( الجزار السكينةمضَّ

 

  ضع التراكيب التالية في جمل مفيدة : 
 " ............................................................. .وضع في  "  (ٔ
 "............................................................. .الخروج من "  (ٕ
  اكتب نكع األساليب التالية: 

 .................. .أداتو .....................  أسمكب "       ما بِؾ أيتيا السمكة ؟"  (1
 .................. .أداتو .....................  أسمكب "     إنني في حيرة مف أمري "  (2
 .................. .أداتو .....................  أسمكب "         ال أستطيع الخركج "  (3
 .................. .أداتو .....................  أسمكب "          أال ترى مصيبتي ؟"  (4
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  "تعبير يكحي بػ  " تركني الصبَي في ىذا اإلناء ومضى. ......................... : 
  " تعبير يكحي بػ  " أما السمكة فكانت تبحث عن أية طريقة  لمخروج من ىذا المأزق ......................... : 
  " ما الفرؽ بيف التعبيريف ؟ " سوف أعود بعد قميل " –" سأعود  بعد قميل 

. ............................................................................... 
  "يعكد عمى  (ىا )الضمير  " ووضعيا في إناء. ............... 

 الصبي. د اإلناء. ج البمبل. ب السمكة. أ
 
( 2) 

طار البمبل مبتعدًا، حتى التقى بسرب حمام، فطمب مساعدتو في إنقاذ السمكة، وافق الّسرب وطار نحو اإلناء وحممو، ثم تركو " 
شكرًا لكم جميعًا : يقع في البحر، كانت فرحة السمكة عظيمة،  وىي تسبح في البحر، قفزت عمى وجو الماء وصاحت بسرور

 ."عمى مساعدتي، وغطست في الماء، وكانت تممك من السعادة بحريتيا ماال يقدر بثمن 

  أجب عف األسئمة التالية: 
 ................................................................ .ممن طمب البمبل المساعدة ؟  ( أ

 ............................................................... .كيف ساعد السرب  السمكة ؟  ( ب
 ............................................................... .كيف شكرت السمكة السرب ؟  ( ت
  سرب /  ما مرادؼ .............. : 
  ىات مرادؼ ما تحنو خط : 
 (            ).                  في البحر يقع (ٔ
  .  )            ( البحر الميت في فمسطينيقع (2
  " حاِك النط السابق ". كانت تممك من السعادة بحريتيا ما ال يقدر بثمن. 

. ................................................................................. 
  " تعبير يدؿ عمى  " تممك من السعادة ما ال يقدر بثمن. ............................. 
  ىات مف الفقرة ما يدؿ عمى أف الحرية ال تقدر بثمف . ........................... . 
 ما القيـ المستفادة مف الدرس ؟  

 ......................................... . ( أ
 ......................................... . ( ب
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 مف حقكؽ االنساف الكاردة في الدرس : 
 ......................................... ( أ
  " ماذا يمكف أف يحدث ؟" تخيل أف حيكانًا آخر غير البمبل جاء إلى السمكة 

. ................................................................................. 
  ما رأيؾ فيما فعمو البمبل ؟. ........................................ 
  ىل يستطيع اإلنساف أف يعيش بأمف كأماف خارج كطنو ؟ 

. .................................................... 

يا رمز الصمكد ك العطاء : الدرس الثالث 

" .  أرضو المباركة ..... عندما أككف  :" الفقرة األكلى مف 

 ماذا أفعل عندما أحس  بالتعب ؟  -1
 ...................................................................................................

  شجرة الزيتكف ؟  تحتسكجلبماذا يشعر اإلنساف عند اؿ -2
 ...................................................................................................

 أشجار الزيتكف المعم رة في بالدنا ؟  مف الذي غرس -3
..................... ..............................................................................

  ؟شجرة الزيتكف  بى األجداد كيف اعتف -4
.................................. .................................................................

  ؟ ما الرمز الذي ترمز إليو شجرة الزيتكف  -5
.................................................................................................. 

 :  الصحيحة اإلجابةاختر  -1
 :(متعبًا  )مرادف  - أ

 جائعاً . د مستمتعاً . ج منيكاً . ب مرتاحاً . أ
 :(يأبى  )مضاد  - ب
 يصمت. د يصرخ. ج يرفض. ب يقبل. أ
  : ........................ (ِفناء  )جمع  -2
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 .في جممة مف تعبيرؾ (صمكد  )ضع كممة  -3

 
................................................................................................... 

 
 

  ............................... :عالقة (التعب  )ك, (الراحة  )العالقة بيف  -4
ؽ في المعنى بيف ما تحتو خط  -5  : فر 
    ) ............................ ( .           تحب الرسمصمكد - أ

  ) ............................ ( .  الشعب الفمسطيني رائعصمكد - ب
  في جممة مف تعبيرؾ  (اعتنكا بػ  )ضع التركيب.  

  ...........................................................................................

 

  "أداتو،  ...............................  :أسموب:  "تحكي لي حكايات ال تنتيي: ......................... 
  يدل عمى ، "سقكىا مف حب ات عرقيـ" التعبير   ....................................................
  تدل عمى  (  المباركة)كممة...........  ..........
  حاؾ النمط المغكي:  

 .يأبى الشعب إال أن يحافع عمى زيتونتو

    .........................إال أن ............ يأبى 

  برأيؾ ما مينة الشخص الذي يتحدث في الدرس ؟ ك ما الدليل ؟ 

 ...........................................................................................................

   برأيؾ لماذا كانت الزيتكنة شجرة مباركة ؟

 ...........................................................................................................

  شجرة الزيتكف ؟  مف ما مكقف أجدادنا القدماء

 ..........................................................................................................

  " كضح الصكرة الجمالية " تحكي الزيتكنة لمرجل الحكايات. 
................................................................................................... 
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 اذكر قيمة تعممتيا مف الفقرة. 

.......................................................................................................... 

  ًالتدريبات المغكية: ثانيا: 
  الصحيحة اإلجابةاختر  :
 :السؤال المناسب لإلجابة السابقة ىو" غرسوىا قبل مئات السنين "  -ٔ
 لماذا غرسكىا ؟. د مف الذيف غرسكىا ؟. ج متى غرسكىا ؟. ب أيف غرسكىا ؟. أ
 :مجموعة حروف الجر فيما يمي ىي  -ٕ

إال , أف , َك . دحكاياٍت , متعبًا ك شعٍب . جمف   , في , عف . بقبَل – بعد – تحت . أ
 

 :(,أيف, متى  )  حكؿ الجممة اآلتية باستخداـ أسماء االستفياـ مراعيًا عالمة الترقيـ المناسبةسؤاليفنصكغ  -3

. أجمس تحت شجرة الزيتكف في فناِء بيتنا , عندما أككف متعبًا 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 أكمل الجدكؿ التالي: 
........................... ....................... تحكي ىي 
........................... سقكا ........................ ىك 
يأبى ........................ ........................ ىـ 

 

". يا رمز الصمكد ك العطاء .......................... ك عندما أجكع : " الفقرة الثانية 
 :أكمل  -1
 موقفي عندما أجوع  .................................................................................
  وعندما يشتد البرد.................. ................................................................
 ما أجكد أنكاع الصابكف ؟  -2

................................................................................................ ....
 بـ أدعك لشجرة الزيتكف ؟  -3

..................................................................................................... 
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 ...................................  :مفرد أنحاء  .....................................  ، :جمع مائدة -ٗ
 .................................... :جمع مدفأة ....................................  ، :مرادؼ بدني

ؽ في المعنى بيف ما تحتو خط -5  :فر 
   ) ........................ (        . ما أريدفأجدُد أبحث جيدًا  - أ

 ) .........................(       . فأتفوق فأجد  أذاكر دروسي  - ب
ِنَع مف  )ضع التركيب  -6 .  في جممة مف تعبيرؾ  (صُد

 ......................................................................................................
  "أسموب " أيتيا الشجرة المباركة: 

 تعجب. د نفي. ج نداء. ب أمر. أ
  "أداتو، ............. .. ........:أسموب " يا رمز الصمكد ك العطاء:................. . ................
 .................................. ..  .......................:تعبير يدل عمى " فأجد زيتيا أطيب غذاء"  -ٔ
 ....................................: تعبير يدل عمى " جسمي فأحس بالدؼء يسري في جميع أنحاء"  -ٕ
 .... .....................................................:تعبير يدل عمى " رمز الصمكد ك العطاءيا "  -ٖ
  حاؾ النمط المغكي: 
  أجمس إلى مدفأتي , عندما  يشتد البرد .

 ........................................ ، ................................................  عندما
  يا رمز العطاء ك الصمكد , حماِؾ هللا أيتيا الشجرة المباركة .

.............................  ..... .......يا...... ، ...... ..............حماِؾ هللا أيتيا
  "؟  اإلطالقبرأيك ىل زيت الزيتون ىو أطيب غذاٍء عمى  " فأجد زيتيا أطيب غذاء 

.......... .....................................................................................
  (ثمار الزيتكف الخضراء ك السمراء      )

  ما السبب ؟, ذكر ثمار الزيتكف الخضراء قبل السمراء 
............................................................................................... 
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  التدريبات المغكية  / ثانيًا
 حاؾ الجمل اآلتية: 

أنا   ذاىب    ألنظف    بدني    . أ

........................................  لـ  ............ ........نحن 

: .................. أنتما: .................. أنِت . : ............... أنَت .أنا أجمسُد  . ب

:.................. أنتف : ..................أنتـ      

 
  الصحيحة اإلجابةاختر : 
 :جميع ما يمي مذكر ما عدا  -1

 الشجرة. د الصابكف . ج البرد. ب غذاء. أ
 :جميع ما يمي مؤنث ما عدا  -2

 السكداء. د المباركة. ج العطاء . ب الخضراء. أ
 :مذكر الخضراء -3

 الخضار. د األخضر. ج الخُدضر. ب الخضرا. أ
 

 "زىرة الحنكف " مف درس : الدرس الرابع

و ظمت تركض حتى وصمت الجدار ، تالحق الفراشات الممونة،  كانت ليمى تمعب بين أزىاًر الحنون في الحقول الجميمة
: اقتربت من الفراشات و ىمست. رأت زىرة حنون وحيدًة عند أسفل الجدار، ال تعرف ماذا تفعل، فتوقفت حزينةً ، اإلسمنتي

!  لماذا ىي وحيدٌة ىكذا ؟

أخبرت الفراشات ليمى أنيا تريد أن تصحبيا معيا؛ لترػ . ألن الجدار يفصل بينيا وبين أخواتيا: أجابت الفراشة الزرقاء 
. " الحقول خمف الجدار

 ........................................................................؟ تالحقماذا كانت أيف كانت ليمى تمعب ؟ ك -1
 ..............................................................................ماذا كجدت ليمى بينما كانت تركض ؟  -2
  .......................................................ما مكقفؾ كتمميذ تجاه الجدار الفاصل بيف الييكد ك العرب ؟ -3
 :  الصحيحة اإلجابةاختر  -4
 :مرادؼ يفصل - أ

 يجمع. ج يفرؽ . ب يخمط. أ
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 :مضاد الممكنة - ب
 الباىتة. ج القاتمة. ب الغامقة. أ

 :مفرد أزىار - ت
 زاىر. ج زىيرة . ب زىرة. أ

 :جمع الزرقاء - ث
 الزكارؽ . ج الزرقاكات. ب الزرقايات. أ

 . ماذا تفعل ؟ استبدؿ ما تحتو خط  بكممة كاحدة نفس المعنى ال تعرؼ _5
.................................................................. 

 

 :أسمكب, ال تعرؼ ماذا تفعل_ 6

 تككيد. د شرط. ج استفياـ. ب نفي. أ
 : حاِؾ النمط المغكي _ 7

 .لترى الحقكؿ خمف الجدار؛ تريد أف تصحبيا معيا .أ

 .......................... لـ ؛............................تريد أن 
 .ظمت ليمى تركض حتى كصمت الجدار اإلسمنتي. ب

 .................................حتى....................... ظمت
 "ح الجمال"أجابت الفراشات الزرقاء   .  في العبارة وضِّ

......................................... ...............................................

  مع ذكر السبب  اآلتيمكقفاؿما رأيؾ في  : 
..............................................................  من قبل الفمسطينيين اإلسرائيميمقاومة الجدار  - أ

 :اقرأ الفقرة اآلتية كأجب األسئمة التي تمييا
و قالت ، طارت ليمى مع الفراشات . نطير معاً : الفراشات !  ؟ نذىب خمف الجدارلكن كيف: و قالت ، تعجبت ليمى " 
و ما اسم ذلك الجبل ؟ : ليمى . ىذا سيل مرج ابن عامٍر : الفراشة الحمراء ! . و ما أوسعيا ، ما أجمل ىذه الحقول: 

شكرت . رافقت الفراشات ليمى إلى بيتيا ، و قبل أن يحل الظالم. او يقع في مدينة حيف، اسمو الكرمل: الفراشة البيضاء 
.  حتمًا سنعود : و قالت لين ، ليمى الفراشات

 ..........................................................................................لماذا تعجبت ليمى ؟  -1
 ....................................................................كيف استطاعت الفراشات أف ترى الحقكؿ ؟  -2
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 .........................................................................ماذا قالت ليمى في النياية لمفراشات ؟  -3
 :..............................................................حق الفقرة السابقة ىكالكارة في  اإلنسانيالحق  -4

 الحياة.د العكدة .ج الصحة .ب التعميـ .أ
  ............ الحقولمفرد  ................  الحمراءجمع ................  نطيرمضاد .............. تعجبتمرادؼ _ 5

 : ما تحتو خط اكتب معنى _ 6

  ) ...................... (        . الظالم يحل   قبل أنـ جاء أبي 1

 ............... ( .. ) .....     سؤااًل معقداً يحل  أراد الطالب أن ـ 2

 ............. ( ....  ) .....الحبال يحل   طمب األب من ابنو أنـ 3

 :بيِ ف نكع كل أسمكب - 7

 ............................. أسموب !ما أجمل ىذه الحقكؿـ 1

 ............................... أسموب   ما اسـ ذلؾ الجبل؟ـ 2

  ح الجمال  ........................................................................ "طارت ليمى مع الفراشات"وضِّ

 ما رأيؾ في التصرفات التالية مع ذكر السبب ؟ - 8

 تجاىل و نسيان حق العودة لموطن الغالي فمسطين .................................................................. 
 وحدة العرب و المسممين و تماسكيم............     ................................................................ 
  التدريبات المغكية :
  الصحيحة اإلجابةاختر   :

 : اسم اإلشارة يستخدم لــ سيل مرج ابن عامرٍ ىذا. 1

 المثنى المذكر.د الجمع.ج المفرد المؤنث.ب المفرد المذكر.أ
 :حرف الجر الوارد في العبارة"  حيفايقع في مدينة. "2

 مف. د إلى . ج في. ب  عمى. أ
 اإلمػػالء: 

 :كممة بيا تنكيف ضـ. 1

 كحيدةً . د كحيدةٌة . ج كحيدتف. ب كحيدةُد . أ
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 : ما عداإمالئياً جميع الكممات صحيحة  .2

 صالةً .د رجاءاً .ج فداءً .ب دماءً .أ
 :تنكيف كممة صالة بالكسر .3

 صالةً . د صالةٌة . ج صالةٍ . ب صالتف. أ
 :كممة تنتيي بتاء مربكطة. 4 

 عالمات. د مدرسة. ج غافالت. ب معممات. أ
  :جميع ما يمي كممات منتيية بتاء مفتكحة ما عدا. 5 

 الصابرة. د الظالمات. ج المنافقات. ب الفراشات. أ
 
 

 :القيـ المستفادة مف درس زىرة الحنكف  .6

 جميع ما ذكر. د التمسؾ باألرض. ج االعتراؼ بالجميل. ب المساعدة. أ
 
  التدريبات المغكية: 

  الصحيحة اإلجابةاختر   :
  ...........شاعرٌة / كاتبٌة    كاتبةٌة : نقكؿ  -1

 شعر. د شاعرةٌة . ج شعارة. ب شعراءٌة . أ
 .........غضباف / نقكؿ عطشاف عطشى  -2

 غضباء. د غضيب. ج غضب. ب غضبى. أ
 كمل الجدكؿ أ : 

 ات متفكؽ الباتالطف ك متفكؽ البالطاف  تاف متفكؽ تالطالبالطالباف متفكقاف الطالبة متفكقةٌة    الطالب متفكؽٌة 
 ................... ................. ................... ................. ..............الطبيبُد بارعٌة      

  صل الجممة بضدىا : 

 اقتربت مف الجدار                                ما أقبح ىذه الحقكؿ     

    ظمت كاقفًة                                       ابتعَدت عف الجدار  

    ظمت جالسًة                              ما أجمل ىذه الحقكؿ
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 : أسمكبما اسـ ذلؾ الجبل؟  -3

 تككيد. د تعميل. ج استفياـ. ب  نفي. أ
 :تصحبيا معيا ؛ لترى الحقكؿ  أسمكب -4

 نفي. د نيي . ج تككيد. ب  تعميل. أ
 

  ضع سؤااًل لإلجابة التالية  :
؟    ........................................................... 

 . الساعة الخامسة مساءً عادت ليمى إلى بيتيا 

  

" جكلة في أسكاؽ القدس  " : الدرس الخامس

"  العطارة ك األعشاب ك الزعتر ............................ نيض ثائر مبكرًا " الفقرة األكلى 

 ........................................................................................لماذا نيض ثائر مبكرًا ؟  -1
 ..............................................................ما السكؽ الذي يعد  مدخاًل ألسكاؽ البمدة العتيقة ؟  -2

 
 :       مرادؼ شمكخ - 3

 صغر. د كبر. ج عمك. ب  انخفاض. أ
 :مضاد تكقفت- 4

 ليس مما ذكر. د جاءت. ج سارت. ب  كقفت. أ
 : اكتب مرادؼ ما تحتو خط  -5
 ...........................  ثائر مع جده  مضى - أ

 ...........................  وقت طويل عمى معاناة الفمسطينيين مضى - ب
 ...................................... المعمم عمى شيادة التمميذ مضى - ت
 : كظ ف التراكيب التالية في جمل مف تعبيرؾ  -6
 .................................................................. .......................................:استعد  لػ  -
 .............................................................................................. .........:مضى مع  -
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 :التعبير السابق يدل عمى ( استكقفو شمكخ سكر القدس)  -
...................................................................................................... .............

 .....................................................في رأيؾ لماذا كصف الكاتب القدس بالعتيقة كليس بالقديمة ؟  -
 أؼ التعبيرين أنسب ولماذا ؟, (صحا ثائر مبكرًا  ) (نيض ثائر مبكرًا  ) -

................................................................................................................... 
 : ضع سؤااًل مناسبًا لإلجابة التالية   -

.............................. .....................................................................................

.     مضى ثائر مع جده إلى القدس 

  نختار الكممة المناسبة ك نضعيا في الفراغ : 
  (باعا – شَرْحف – رسـ – أجابت – عالجتا – استممكا  )

 .لوحًة جميمةً .............................. الفنان –  ب               .  الدرس..................... المعممات  - أ

 . المرضى.............................. الممرضتان -   د              .الجوائز..................... الفائزون -  ج

 .عن المسألة بسيولة................. .......الطالبة -  و    .العطارة واألعشاب..................... العطاران - ىـ 

"  مئات السنيف ........................... ثـ تكجيا مباشرة " :الفقرة الثانية 

 .............................................................................ما السكؽ المكازي لسكؽ العطاريف ؟  -1
 .......................................................................................متى أنشأ سكؽ القطانيف ؟  -2
 ....................................  كمضاد َبْيع     ........................... مرادؼ المكازي  -3

 ................................... كجمع مجاؿ      ........................... مفرد المحاميف 

و إلى " كظ ف التركيب  -4   ..................................................................في جممة مف تعبيرؾ" تكج 
 : حاِؾ النمط التالي  -5

. مر ا بسكؽ القطانيف ,  كقبل دخكليما المسجد األقصى
....................................  ، ........................... وقبل 

 ....................................................................في رأيؾ لماذا تنيد الجد ك ىك يتذكر أجداده ؟  -6
ماذا تتكقع أف يحدث لك لـ يحافظ أجدادنا عمى أسكاؽ القدس منذ مئات السنيف ؟  -7

.................................................................................................................. 
يعود عمى  ( دخكليما) الضمير المتصل في كممة  ( كقبل دخكليما)  -8

.................................................................................................................. 
  التدريبات المغكية  :
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  أكمل كما في المثاؿ  :

 

 حسنة  دمية:الدرس السادس

 :ـ أجب عما يميياث الفقرة اقرأ

 حدثينا عن النكبة يا جدتي، : فقال ليا حفيدىا محمود،بنانل وحوليا أحفادىا في مخيم عين الحموة في ةجمست الحاجة حسن"
 مع صديقاتي إلى بيارة جميمة في ت والفصل ربيع، فخرج،ذ بنت تسع سنينغكنت حين: رت من عينيا دمعة، وقالتدحانف
"  من القماشةىيا نصنع دمي:  وعندما تعبنا من المعب، جمسنا تحت شجرة برتقال كبيرة، فقالت صديقتي فاطمة،يافا

........................................................................  ............ ؟ة حسفةمع مف جمست الحاج .1
........................................................................ ................يف يقع مخيـ عيف الحمكة ؟أ .2
........................................................... ؟  أف تحدثيـ عف النكبةة حسفةمف الذي طمب مف الحاج .3
 .......................................... ؟ماذا حدث لمحاجة حسنة عندما طمب منيا محمكد أف تحدثيـ عف النكبة .4
...................................................................  .. قبل التيجير ؟ةأيف كانت تسكف الحاجة حسف .5
........................................................... ة؟ ماذا أرادت الصديقة فاطمة أف تصنع مع الحاجة حسف .6
 :اختر أنسب جممة تعبر عف الفكرة الرئيسية لمفقرة  .7
 .سرة الحاجة حسن أاجتماع  . أ

 .الحديث عن النكبة يثير أحزان الالجئين  . ب
 .صناعة دمية من القماش . ت
  ............................ :دمية  .....................:انحدرت ................... :مرادؼ حديثنا .8

 ......................... :جميمة ..........................: مضاد صديق
  .......................... :سنيف.  .....................:صديقات ..................... :مفرد أحفاد

 

الفالح زرع العامل أتقف العمل التمميذ كتب 
.................................. ...................................... التمميذاف كتبا 
.................................. ...................................... التالميذ كتبكا 
.................................. ...................................... التمميذة كتبت 

.................................. ...................................... التمميذتاف كتبتا 
.................................. ..................................... التمميذاف كتبف 



 www.alnafiza.netشبكة النافذة التعليمية -  2016/2017الفصل األول –مادة مراجعه لغة عربية للصف الرابع 

 
 
 

 
 :وّظف التركيب المغوؼ في جممة مفيدة من تعبيرك ( خرج مع)  .9

.......................................................................... 
  : النمط المغكي حسب المثاؿؾحا .10

  .عندما تعبنا مف المعب , جمسنا تحت شجرة البرتقاؿ/ مثاؿ
........................... عندما تعبنا من قطف الزيتون تناولنا قسطًا من 

 :ػتعبير يدل عل (انحدرت مف عينيا دمعة) .11

 الضعف. د الخكؼ. ج الحسرة كالحزف . ب  الفرح. أ
 ...................................قرة حقؼ الكاردة في اؿاإلنسافمف حقكؽ  .12
 .............................................مف القيـ المستفادة مف الفقرة  .13

، سمعنا انفجارات كثيرة قامت بيا العصابات الصييونية أثناء ىجوميا عمى المدينة، وسمعنا صياحًا يةوبينا كنا نصنع الدم )
 ولكن أبي مضى بي !! دميتي دميتي، أبي، أبي:يحت أصذبني أبي بسرعة، فأخذ فج،من كل مكان، وجاء أىمنا يبحثون عنا

  .(ة من المدينةؼمسرعًا إلى الجية الشرق 

 ......................................................  كصديقاتيا يصنعف الدمى ؟ة حدث عندما كانت حسفذاما .1
 ............................................................ ... كصديقتيا ؟ةَمْف قاـ باالنفجارات التي سمعتيا حسف .2
.........................................................  .مف الذي جذب حسنة عندما كانت تصنع دميتيا؟ كلماذا؟ .3
....................................................................  .........................أيف اتجو كالد حسنة؟ .4

 
ف فكرة رئيسة لمفقرة رت ب-5  :    الكممات اآلتية لتككِ 

 ( الخركج , أجبركا , عمى , مدنيـ , الالجئكف , مف         )
 ..........................................................................

 ....... ..... .......:جذبني  .............. :مرادؼ صياحاً ..6
......  . .......:يةـجمع الد ........... . ...:مضاد بسرعة

 (.بينما كنا نصنع الدمية, سمعنا صكت انفجارات كثيرة )حاؾ النمط المغكي  .5
.......................... ، سمعنا .....................................بينما كنا 

ف الت .6  .في جممة مفيدة من تعبيرك (يبحث عف )كيب المغوؼ روظِّ
.......................................................................... 
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  :أسموب ( أبي مضى مسرعاً فكلؾ أخذت أصيح)  .7

 استفياـ. د تعميل. ج استدراؾ. ب  تككيد. أ
 :ػتعبير يدل عل ( لكف أبي مضى مسرعاً )  .8

 الحزف . د الشجاعة. ج الخكؼ.ب  الفرح. أ
 :لإلجابةسؤااًل  ضع .9

؟ ........................................................................
. مضى أبي إلى الجية الشرقية مف المدينة

 .........................( .:حق):ي الكارد في الفقرة  ىكإلنساف احقاؿ  .10

 

 

: الثالثةالفقرة 

وجاء بنا أبي إلى ىنا، ولم يخطر ببالي أن غربتنا ستطول إلى ىذا الحد، وما زلت أنتظر اليوم الذؼ أعود فيو؛ ألكمل " 
ن طال الزمن " صنع الدمية تحت البرتقالة، وبإذن هللا سنعود حتمًا وا 

...................................... .............................. ...........لماذا تنتظر حسنة العكدة إلى يافا ؟ .1
............................................ ......... ىل فقدت حسنة األمل في العكدة إلى مدينتيا ؟ دل ل عمى ذلؾ .2
  :اختر أنسب فكرة لمفقرة السابقة .3
  . في العودةاألملفقدان  . أ

 .دة بالعول ؤإصرار وأمل وتفا . ب
 .العمل  والسعي لمعودة . ت
 ............. ....:جمع الزمف   ......... .. ....: مضاد طاؿ    ............... :مرادؼ سنعكد .4
 .................: أداتو........  ... .........:أسموب (لـ يخطر ببالي)  .5
 ( ألكمل صنع الدمية؛ما زلت أنتظر اليـك الذي أعكد فيو) حاؾ النمط المغكي  .6

.............................................. لــ؛ ما زلت أجتيد في دروسي
بعد كممة سنعود ؟   ( حتماً ) ماذا أفادت كممة  ( ببذف هللا سنعكد حتماً )  .7

.............................................................................. 
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 ...........................................؟  حق مف حقكؽ اإلنساف ما ىكىأك دت حسنة في الفقرة عل .8

جاع :الدرس الثامف  اإلطفائيَّ الش 

:  اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا 

لماذا أنت حزين يا صديقي؟ : خرج الغزال الصغير يتنزه في الغابة، رأػ فياًل صغيرًا يقف أمام بيتو حزينًا اقترب منو وسألو"
 العصافير حين تقع،  فراخ أرفع بو ىذاأبو أنف طويل عممًا بأن خرطومي:  رأتني صغار القردة تنادينياكمم: أجاب الفيل

 ."االحترامأنت فيل طيب، تستحق : وأعيدىا إلى العش، قال الغزال

 ............................................................................. .......لماذا خرج الغزاؿ الصغير ؟ -1
 ............................................................................. .......ماذا رأى الغزاؿ في الغابة ؟ -2
 .......................................................................... .....لماذا كاف الفيل الصغير حزينًا ؟ -3
 ............................................................................ .......... الغزاؿ الفيل ؟بماذا كصف -4
...........   .:..............  مضاد حزيف     .......................... :مرادؼ يتنزه -5

 ............................. : مفرد قردة    ............ ..:.............جمع غزاؿ 
 .(قترب مف ا )كظ ف التركيب المغكي التالي في جممة مف تعبيرؾ  -6

 ..............................................................................
 .(لماذا أنت حزيف يا صديقي؟ )ما نكع األسمكب المغكي التالي  -7

............................... : أداتو ..................................... :أسمكب

 ........................................................................ ؟ما رأيؾ في تصرؼ صغار القردة مع الفيل -8
  .(ؿ , التنابزيذى , باأللقاب , الفآ )رتب الكممات لتككف فكرة رئيسية لمفقرة  -9

 ..............................................................................
 .....................,.................. .::مف القيـ المستفادة مف الفقرة -10

خمادىا وىنا إناٌر ركضت الحيوانات وحاولت أن تطفئ النار، ولكن لم تستطع  نارٌ : ل غرابًا يقول ؼبعد عدة أيام سمع الف"
 . رش الماء فوق النار عدة مرات حتى انطفأت،رعاً س بالماء، ثم عاد مهرفع الفيل خرطومو، وركض إلى النبع، ومأل

طفائي شجاع، لوال إأنت  :وقالت لو  خرطومو، واعتذرت لو، وزقزقت العصافير،تأحاطت صغار القردة بو، وأمسك
. "وقف الفيل رافعًا خرطومو يبتسم، ويموح بُأذنيو، مفتخرًا بنفسو. شجاعتك الحترقت الغابة
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...............................................  ..................................................ماذا سمع الفيل ؟ -1
..............................................................................  ............كيف تصرفت الحيكانات ؟ -2
..............................................................................  طفاء الحريق ؟إكيف ساعد الفيل في  -3
.................................................................  صفي شعكر الفيل بعدما اعتذرت منو صغار القردة -4
............................................................  .عددي أسماء بعض الحيكانات التي كردت في النص ؟ -5
 :الفكرة الرئيسة لمفقرة السابقة -6

فرحة العصافير ببطفاء الحريق . جة ب الغا أنقذتؿي  شجاعة الفب قالفيل بنفس رافتخا.أ
:............................ النار :.......................... ماءجمع اؿ : ......................مرادؼ تطفئ  -7
 .وظف التركيب المغوؼ في جممة من تعبيرك ( حاكؿ أف )  -8

 ..............................................................................
 :فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط -9
 .................................................. ..... أخي من الرحمة مسروراً عاد . أ

  .......................................................... أبي صديقة المريضعاد . ب
 .   ..........................................................  بالريحعادأىمك هللا  . ت

 .................أداتو..... ..................خمادىا أسمكب إلكف  لـ تستطع  -10
 (. لكال شجاعتو الحترقت الغابة :)حاؾ النمط المغكي التالي -11

.................................. ـل................................. لوال 
 ............................................:  يعود عمىقمألفي كممة   (الياء)الضمير  (  بالماءقكمأل) -12
 ............................................................ ................ما رأيؾ في تصرؼ الفيل ؟ -13
 ..............................ك .............................نتعمـ مف الفيل  -14
 :أكمل حسب المثاؿ  -15

ىك يفرح  ىك سمع    
.... ...................  ىما...............ىما
.... ....................  ىـ ...............ىـ 
....................... ىي  ................ ىي
.......... ..............ىما ................ ىما
 ........................ىف ................ ىف
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 (قطرة ماء تركي قصتيا )   الدرس التاسع 

مرحبًا أنا قطرة ماء، كنت الميمة الماضية بخارًا في الجو، : ة ندػ تقول لوروقف خالد عمى شرفة منزلة صباحًا، فسمع قط"
 ىيا أكممي قصة حياتك : انخفضت درجة الحرارة تحّولُت إلى قطرة سائمة، وسقطت عمى ورودك، ابتسم خالد وقالماوعند

 ."قصتي طويمة جدًا ال تنتيي: أيتيا القطرة الصافية، ضحكت وقالت

..............................................................................  أيف كقف خالد في الصباح ؟ -1
..............................................................................  ماذا قالت قطرة الندى لخالد؟ -2
 :يعود عمى (لو) في  ( الياء) الضمير المتصل " لو الندى تقكؿةسمع قطر" -3

 ..............................................................................
  :الفكرة الرئيسة لمفقرة السابقة -4

 قطرة الماء الصافية. ج قطرة الماء في تحكؿ مستمر. ب  خالد كقطرة الماء. أ
.............. ............... :الماضية   ............................:مرادؼ شرفة  -5

 ... .......................:جمع شرفة..    ..........................:رد كركدؼـ  
 :فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط -6
 .............................................................. ...........           تقول لوندىفتسمع قطة  . أ

 ........................................................................       . تحبُّ مساعدة اآلخرين ندى . ب
  :التركيب المغوؼ في جممة من تعبيركف وظ (كقف عمى)  -7

 ..............................................................................
  :بيِ ف نكع األساليب التالية -8
  ...................................أيتيا القطرة السائمة أسموب  . أ

 أمر. د نداء. ج تعجب. ب  نفي. أ
 .(كقف خالد عمى شرفة منزلة, فسمع قطرة ندى تقكؿ لو) النمط المغكي التاليؾحا -9

 .....................................فسمع ..... ...........................وقف 
  : التاليةلإلجابةضع سؤااًل  -10

 ؟   ....................................................................
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لتُد إلى قطرة سائمة انخفضت درجة الحرارة ماعند ) ( تحك 

 :أكمل كما في المثاؿ_ 11
أنت تدرس          أنت ترسـ   

..................... أنتما  ............. أنتما 
...................... أنتـ  .............. أنتـ 
...................... أنت  .............. أنت 

...... ...............أنتما ......  .......أنتما 
.... .................أنتف .............  أنتف 

نا في قأذكر أنني كنت جميدَا في أقصى الشمال، وفي الصيف بدأ الجميد يذوب، وتحولت مع صديقاتي إلى ماء سائل، تدفّ  )
ول حتى وصمنا إلى بحر واسع، بعدىا تبخرت بسبب أشعة الشمس الدافئة، وصعدت في الجو عاليًا، حتى ؼاألودية والس

 فسقطنا ،نُت أنا وصديقاتي غيمة لم تستطع الرِّياح حممياوّ وصمت إلى طبقة باردة ، فتحّولُت مرة أخرػ إلى قطرة ماء، وك
.  فميتك تقدر تعبي ىذا، وتحافع عميّ ، وشربت الحيوانات، وروينا األرض، فنمِت النباتات واألشجار،مطرًا غزيراً 

. (عماد الحياة يجب عمينا أن نحافع عميو  الماء:شكر خالد قطرة الماء، وقال 

....................................................................  ......ة الماء في أقصى الشماؿ؟ركيف كانت قط .1
.................................................................... . ىاذكرا. كرد في القطعة بعض فكائد ماء المطر .2
.........................................................................  ماذا قاؿ خالد لقطرة الماء بعد أف شكرىا ؟ .3
.........................................................................  .................كيف نحافظ عمى الماء ؟ .4
....................................................... ؟ نبكر الماء مفتكحًا بعد استخداموصما رأيؾ في طالب يترؾ  .5
 :الفكرة الرئيسة لمفقرة السابقة أكمل لتك كف  .6

. عميو.......................... فينبغي , الحياة..................... الماء 
 ...... ..................: مضاد يذكب ....................... :مرادؼ أقصى .7

 ............ ........................:أشعة................... ..... :مفرد السيكؿ
.................. ...................الجك ....... ................... :جمع غيمة
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 :عود عمىؼالضمير في الكممة التي تحتيا خط  (حمميالـ تستطع )  .8

 السحاب. د الغيمة. ج الرياح. ب  قطرة الندى. أ
  .ف التركيب المغوؼ في جممة مفيدةظّ  و(تحافظ عمى) .9

 ..........................................................................
 ....................،..............: .......القيـ المستفادة مف الفقرة .10
 ................. ..:أداتو................... . : أسموب" حممياحلـ تستطع الريا" .11
 : ضع سؤااًل لإلجابة التالية" بدأ الجميد يذكبفي الصيف" .12

؟ .........................................................................

 

 الجدجد كالنممة: الدرس العاشر

 :اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا

: في فصل الصيف، وقف جدجد قريبًا من نممة، فوجدىا تسعى بجّد في جمع طعاميا، فضحك ساخرًا منيا، وقال ليا )
أال أدلك عمى ما ىو أنفع لك؟ اجمع لنفسك طعامًا : تعالي معي؛ لنغني، فأنا أغني وأنت ترقصين عمى لحن غنائي، فقالت

فينفعك في فصل الشتاء، كما أفعل أنا، فالحبوب كثيرة اآلن، فأنا أجمعيا؛ ألتغذػ عمييا في فصل الشتاء، عندما يمنعني 
 .(أنا أريد أن أتمتع وأغني: قال الجدجد. المطر والبرد من الخروج

 أجب عف األسئمة اآلتية: 

 :...........................................................................الفقرة السابقة مف درس  -1

 .......................................................................ماذا طمب الجدجد مف النممة؟ -2

 ................................................................................بماذا أجابتو النممة؟ -3

 ........................................................ما العمل النافع الذي دلتو النممة عمى فعمو؟ -4

 . الجدجد لـ يكافق النممة رأييا؟ اكتب ما يدؿ عمى ذلؾ -5

................................................................................................... 

فأنا أجمعيا ؛ألتغذى عمييا في فصل الشتاء , عندما يمنعني المطر كالبرد )ما المثل الشعبي الذؼ ينطبق مع عبارة  -6
 ....................................................................................؟ (مف الخركج 

 .....................................................................ما مكقفؾ مف النممة كالجدجد؟  -7

 مضاد ينفعؾ: .................مرادؼ أدلؾ ,...................... 

: ....................... , جمع نممة: .............. مفرد الحبكب
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  في جممة من عندك(أتغذى عمى  )وظف التركيب . 

.................................................................................................... 

  حاؾ النمط المغكي اآلتي: 

 أال أدلؾ عمى ما ىك أنفع لؾ؟ - أ

 ....................................................................أال
 . أنا أجمعيا؛ ألتغذى عمييا في الشتاء - ب

 .............................................لػ .................أنا

 .اجمع لنفسؾ طعامًا ينفعؾ في الشتاء- ج

 ..................................ينفعؾ.........................اجمع لػ

 ما داللة العبارات التالية: 

  ( ........................................................فكجدىا تسعى بجد في جمع طعاميا)  - أ

 ( ..................................................فأنا أجمعيا؛ ألتغذى عمييا في فصل الشتاء) - ب

 اكتب مرادؼ ما تحتو خط في الجمل التالية: 

يف تشتد الحرارة فصلفي -  (.......................).       الصَّ

ل -  (.......................).         الخياط قميصًا رائعًا فصَّ

 (.......................).    العامل من العمل إلىمالوفصل -

 (.......................).  الطالب أحمد نظيف ومرتبفصل -

 (......................)".      كان ميقاتا الفصلِ إنَّ يوم "  -

  (في جمع طعاميا )العبارة. 

 .....................................يعود عمى  (طعاميا)الضمير المتصل في  - أ

 ......................ضعو في جممة مف عندؾ : ........... جمع كممة طعاـ - ب

 : ..................مرادؼ  كممة َجْمع - ت

 ما نكع األساليب التالية: 

 . .................................اجمع لنفسك طعامًا ينفعك في الشتاء - أ

 . .........................................أال أدلك عمى ما ىو أنفع لك - ب

 .  ..............................................أجمعيا؛ ألتغذػ عمييا - ت

 كضح الجماؿ في العبارات: 

 .  .................................................................يمنعني المطر والبرد من الخروج - أ

 .  ...........................................................................فضحك ساخرًا منيا - ب
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  حاؾ النمط المغكي: 

 .أنا  أريد  أف أتمتع كأغني -
 ...............و............. أن .........    نحن 

  د نكع كل جممة مف الجمل التالية  :(اسمية , فعمية)حد 

 .      .............................وقف الجدجد قريبًا من نممة - أ

 .             ...............................الحبوب كثيرة اآلن - ب

 ..............................تسعى النممة بجد                 - ت

 .             ...............................ضحك منيا ساخراً  - ث

 قيمة تعممتيا. اكتب مف الفقرة    أ............................... 

.................... حقًا مف حقكؽ اإلنساف.                  ب 
 : اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا

ذىب الصيف مسرعًا والجدجد يغني، وجاء الخريف، وىطل المطر مبكرًا، ولم يستطع الجدجد أن يحصل عمى طعام، )
: سأذىب إلى جارتي النممة، فأطمب منيا بعض الطعام، وعندما ذىب إلييا، قالت لو: وكاد الجوع يقتمو، فقال في نفسو

الطعام الذؼ جمعتو يكفيني في الشتاء وحدؼ، وقد نصحتك فمم تقبل نصيحتي، في الصيف كنت تغني، فارقص اآلن 
 .(خرج الجدجد من عندىا نادمًا يموم نفسو، ولكن بعد فوات األوان! إذن

 أجب عف األسئمة التالية: 

 ................................................ ماذا قرر الجدجد عندما لـ يستطع تكفير طعامو؟  -1

 ىل كافقت النممة عمى إعطاء الجدجد الطعاـ؟ كماذا قالت لو؟ -2

.................................................................................................. 

 ...............................................................................صف حاؿ الجدجد؟  -3

 ...............................................................كيف تتصرؼ لك كنت مكاف النممة؟  -4

ح الجماؿ في العبارات  -5  :كض 

 . ...................................................................................جاء الخريف - أ

 . ................................................................................ كاد الجوع يقتمو - ب

 ......................................................ما مكقفؾ مف الجدجد كما فيمت مف الفقرة؟  -6

  في جممة من عندك ؟(يحصل عمى  )وّظف التركيب  -7

................................................................................................. 

  في جممة من تعبيرك؟(نصيحة)وّظف جمع كممة  -8

................................................................................................ 

 جمعتو  ...........    مضاد الجكع : .......... األكاف: ...........  مرادؼ يمـك.............. 

 اكتب مرادؼ ما تحتو خط في العبارات التالية: 

 (.........................).           اإلنسان عمى العسل من النحليحصل - أ
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 (.........................).  في فمسطين من جرائم سببو االحتالل يحصلما - ب

 (.........................).          يكفيني في الشتاء جمعتوالطعام الذؼ - ت

 (.........................).    صالح الدين العرب تحت راية اإلسالمجمع - ث

 (.........................).                          الطالب األعدادجمع - ج

 ما نكع األساليب التالية: 

 (.........................).         وقد نصحتك - أ

 (.........................). لكن بعد فوات األوان - ب

 

  (نزؿ المطر ),(ىطل المطر)أي التعبيريف أجمل؟ كلماذا؟. 

................................................................................................. 

 حاؾ النمط المغكي اآلتي: 

 .سأذىب إلى جارتي النممة، فأطمب منيا بعض الطعام
 ...................................... فػ،..............................

 ( لـ يستطع الجدجد أف يحصل عمى طعاـ) احذف النفي مع المحافظة عمى المعني. 

................................................................................................... 

 (نصيحتي فمـ تقبل )استبدل ما تحتو خط بكممة واحدة تؤدؼ المعني . 

..................................................................................................... 

 ما داللة العبارات التالية: 

 :...................................................................تدل عمى   (كاد الجكع يقتمو) - أ

 : ...................................................................تدل عمى (فارقص اآلف إذف) - ب

 : .......................................................تدل عمى (خرج الجدجد يمـك نفسو) - ت

 استخرج مف الفقرة السابقة: 

 : .............................. أسمكب نفي: .............................جممة فعمية -

 : ....................كممة بيا ضمير متصل: ....................... كممة بيا نكف أصمية -

 : ..............................تنكيف كسر: ..............................تنكيف فتح -

 حقًا مف حقكؽ اإلنساف.ب .................... قيمة تعممتيا. اكتب مف الفقرة أ....................... 

 تدريبات لغكية: 

 امأل الفراغ بالضمير المناسب: 

 .كتبُت الدرس...................  - أ

 .كتبنا الدرس.................  - ب

 .ذاكر دروسو................  - ت

 .يعمالن بجد................  - ث

 .أنقذت المصاب................  - ج
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 .تعمالن بجد...............  - ح

 .تعالجن المرضى...............  - خ

 امأل الفراغ في الجمل اآلتية بالكممة المناسبة: 

 (يدافعاف , يحصدكف , فازتا , يعممَف , ىزمكا , يساعدَف  )
 .بجد ونشاط....................... الفالحات  -

 .محصول القمح.................... المزارعون  -

 .في السباق...................... الطالبتان -

 .عن الوطن...................... القائدان -

 .العدو................... المقاومون  -

 ضع أسئمة لإلجابات اآلتية: 

 ؟....................................................................... -ٔ

  .نادمًا يمـك نفسوخرج الجدجد عند النممة 
 ؟...................................................................... -ٕ

 . إعطاء الجدجد بعضًا من الطعامنعـ, رفضت النممة
 ؟.................................................................... -ٖ

 .لتتغذى عميو في الشتاءتجمع النممة الطعام في الصيف 
 ؟.................................................................... -ٗ

 .قريبًا مف النممةوقف الجدجد 
 أكمل حسب المثاؿ: 

 ........................أنَت  ترقص           أنتما     ترقصاف                 أنتـ - أ
 ........................أنتف..................          أنتما .............      أنتِ 

 ....... ...........أنا أغني               نحف - ب
 ..........................ىـ.................          ىك يغني                ىما

 ...........................ىما تغنياف                   ىف...........         ىي 
  حاؾ النمط المغكي:  

 أنا أجمع الحبكب. 
  .......................................نحف

 .ىك يجمع الحبكب
 .........................................ىي
 .الحبوب .................. ىما

 .ىما تجمعاف الحبكب
 ................ىـ يجمعكف 
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 .يجمعف الحبكب............. 
 .أنَت تجمع الحبكب

 .......................................أنِت 
 ....................تجمعاف ................ 

 .................... ......................أنتما
 تجمعف الحبكب........... 

 اإلمالء: 
 ضع تنكيف الفتح عمى آخر الكممات اآلتية: 

 .........................مسرع ......................                   فصل  .ٔ
 ..........................نممة ......................                    كثيرة  .ٕ
 ........................طعام .......................                    مبكر .ٖ
 ........................قريب .......................                    نادم  .ٗ
 إمالء منظكر: 
ذىب الصيف مسرعًا والجدجد يغني، وجاء الخريف، وىطل المطر مبكرًا، ولم يستطع الجدجد أن يحصل عمى طعام، )

: سأذىب إلى جارتي النممة، فأطمب منيا بعض الطعام، وعندما ذىب إلييا، قالت لو: وكاد الجوع يقتمو، فقال في نفسو
الطعام الذؼ جمعتو يكفيني في الشتاء وحدؼ، وقد نصحتك فمم تقبل نصيحتي، في الصيف كنت تغني، فارقص اآلن 

 .(!إذن
 :استخرج مف الفقرة

 : .....................كممة بيا نكف ساكنة أصمية:.........................        كممة بيا تنكيف فتح -

 : .............................كممة بيا أؿ شمسية: .........................        كممة بيا أؿ قمرية -

 : ....................ىاء مغمقة: ....................   تاء مبسكطة: ..................   كممة بيا تاء مربكطة -
 التعبير: 

 . عبّر عن الصورة بثالث جمل مفيدة

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

............................................................... 
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 .اكتب في حدود خمسة أسطر عن أهمية االدخار والتوفير في حياتنا
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..........................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………… ..........................................................

 

 

 :الخــــط*

 :اكتب بخط النسخ

 .اجمع لنفسك طعاماً ينفعك في فصل الشتاء

 .................................................................................................
 ....................................................................................................

 :اقرأ الفقرة التالية مف درس رسائل بال ساعي ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا 

لو تعممين يا ىدػ كيف : عندما رأتني أمي أرسل الرسائل، وأستقبميا عبر بريدؼ اإللكتروني بميارة فائقة، قالت لي" 
كانت الرسائل ُترسل وُتستقبل من قبل، كان يتم ذلك عن طريق البريد العادؼ بين المرسل والمستقبل، وكان وصوليا إلى 

غايتيا يتطمب وقتًا وجيدًا ومااًل، ويتم التعامل معيا يدويًا، فكان بعضيا يضيع، وكم كان األىل يقمقون عندما تنقطع 
 ."وكانوا ينتظرون بميفة ساعي البريد؛ فمعمو يحمل ليم رسالة بشرػ، تطفئ نار الشوق ! أخبار أحبابيم في بالد الغربة

 ....................................................................كيف كانت ىدى ترسل الرسائل كتستقبميا؟ - 1
 ..................................................................كيف كانت الرسائل ترسل كتستقبل مف قبل؟ -  2
 .........................................مف ىك الشخص الذي كاف يكصل الرسائل بيف المرسميف كالمستقبميف؟ - 3
 .......................................أييما تفضل إرساؿ الرسائل عبر البريد اإللكتركني  أـ عبر ساعي البريد؟ -4
 ..................................................إرساؿ الرسائل بسرعة فائقة دليل عمى تقدـ العالـ في المجاؿ - 5
 : ....................... فائقة: ...............   مرادؼ تنقطع: ىات ما يمي-  6

: ........................  غاية:  جمع : ........................ أحباب:  مفرد 
 :فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط فيما يمي- 7
                    )...............(                                      .بشرى ينتظرون ساعي البريد لعمو يحمل ليم رسالة -  أ- 1

 (................).                               طالبة مجتيدة في الصف الرابع بشرى - ب
 (................).                         البريد اإللكتروني   َعْبرَ أستقبل الرسائل -  أ- 2
 (................).                                   وليد الطريق من ممر المشاة َعَبرَ -    ب
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: اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف  -9
 :الضمير المتصل المخطوط يعود عمى, (ا قكصكليا إلى غايت )-1

 األـ. ج الرسائل . ب ىدى . أ
:                              , اسـ إشارة لػ(ذلؾ  )-3

 االثناف معاً . ج البعيد . ب القريب . أ
:                           العالقة بيف ليفة كشكؽ - 4

 ترادؼ. ج مقابمة . ب تضاد . أ
: أفادت كم في الجممة السابقة, " كاف األىل يقمقكف كـ- "5

 الكثرة. ج االستفياـ . ب القمة . أ
: األسموب السابق, "قالت لي, ......عندما رأتني أمي - "6

 قصر. ج شرط . ب تككيد . أ
: ضع سؤاال مناسبًا لإلجابة التالية- 11

 ؟.............................................
 .  في بالد الغربةعندما تنقطع أخبار أحبابيـكاف األىل يقمقكف 

  ..................................................وّظف التركيب المغوؼ السابق في جممة مفيدة (ينتظر بػ  )-12
 .حاك النمط المغوؼ السابق, "كـ كاف األىل يقمقكف عندما تنقطع أخبار أحبابيـ-  "13

 ........................عندما .................................    كـ كاف 
. اشرح الجمال في التعبير السابق, "تطفئ نار الشكؽ   " –14

........................................................................... 
 :استخرج مف الفقرة - 15
 : ..........................  المًا شمسية: ......................   المًا قمرية - 
 : ..........................تنكيف كسر: ......................   تنكيف فتح- 
 ...............................جمعًا : .......................    اسـ مفرد- 
 : ...................اسـ يدؿ عمى مذكر: ................  اسـ يدؿ عمى مؤنث- 
 : .......................... اسـ استفياـ: ..........................  اسـ إشارة- 
 : ................. ضميرًا متصالً ......................    , : ............... كممتيف متضادتيف- 
 : ...............ىاء مغمقة: ..................   تاء مبسكطة: .....................     تاء مربكطة- 
 :المثنى والجمع بنوعيو حّول الجممة السابقة إلى, "ىذا الساعي مخمص في عممو- "16

:...................................................................................  المثنى
............................................................................  جمع المذكر 

 :............................................................................ جمع المؤنث
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 :اقرأ الفقرة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا 

صحيح يا ىدػ أنو كان لمرسائل في ذلك الزمان نكية خاصة ؛فكانت تكتب بخط اليد، ونشتم منيا رائحة األحبة الذين "
لمستيا أيدييم، ولكّن البريد اإللكتروني سيّل عمينا التواصل، وجعمنا نستقبل الرسائل بال ساٍع، فكثر بسببو أصدقاؤنا، 

 ".وأصبحنا عمى اطالع دائم عمى أحوال األحباب واألصدقاء في جميع أنحاء المعمورة
.............................................................................. كيف كانت الرسائل تكتب قديما ؟  -1
.  كيف سيل البريد االلكتركني التكاصل بيف الناس؟ -2

............................................................................................................... 
 : ................خاصة: ..................  أصدقاء: .............  مضاد سي ل- أ: ىات ما يمي - 4

 : ...................صحيح: ...................  دائـ: ................   كثر
 ............... الرسائل: ............ أنحاء: ...........     أحكاؿ: مفرد - ب
 : ..............خط: ............   رائحة: ............   نكية: ........... جمع الزماف- ج
 :فرؽ في المعنى بيف ما تحتو خط فيما يمي- 5
 ( .................. ).    عمينا التواصل سي لولكن البريد اإللكتروني - أ

 ( .................. ).              مرج ابن عامرسيلزارت ليمى - ب
 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف- 6
 : الكممة المخطوطة تدل عمى, "عمى أحكاؿ األحبابدائـ أصبحنا عمى اطالع - "1

 القمة. ج االستمرارية . ب االنتشار  . أ
 :الضمير المتصل المخطوط يعود عمى, " رائحة األحبةىانشتـ مف- "2

 الرسائل. ج الرائحة . ب األحبة . أ
 :األسموب السابق, "كلكف البريد اإللكتركني سيَّل عمينا- "3

 نفي. ج تككيد . ب استدراؾ . أ
 :المخطوطة في الجممة السابقة (ال) نوع, " ساعٍ النستقبل الرسائل ب- "4

 حرؼ عطف. ج ناىية . ب نافية . أ
                                 :الفعل المخطوط  في الجممة السابقةنكع  "  أيدييـلمستيانشتـ منيا رائحة األحبة الذيف - "5

 أمر. ج ماض . ب مضارع . أ
 : في الجممة السابقة (جميع)أفاد مجيء كممة , " جميع أنحاء المعمكرة- "6

 التخصيص. ج الشمكؿ . ب التحديد . أ
 :، يعود اسم اإلشارة ذلك لمزمن"كاف لمرسائل في ذلؾ الزماف نكية خاصة- "7

 المستقبل. ج الماضي . ب الحاضر . أ
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 :ضع سؤااًل مناسًبا لكل إجابٍة فيما يمي- 7
 ؟- ............................................أ

 .كانت الرسائل في ذلؾ الزمف ليا نكية خاصة 
 ؟- ....................................ب

 .     البريد اإللكتركني ىك الذي َسيَّل عمينا التكاصل
 .وّظف التركيب المغوؼ السابق في جممة مفيدة,  (نشتـ مف ) -8

 .....................................................
 :   اشرح الجماؿ في التعبيرات التالية  -9
 . .......................................................كان لمرسائل نكية خاصة في ذلك الزمان- 1
.     ................................................... ونشتم من الرسائل رائحة األحبة- 2
 :صن ف الكممات التالية حسب الجدكؿ المخصص ليا - 12
كؽ  – اْلمعمكرة – اأْلحباب –ال رسائل -  أ  . اأْلصدقاء –اْلغربة - الت عامل - الت كاصل -  الش 

 الـ شمسية الـ قمرية
................. .................... 
................. ..................... 
................. ..................... 
.................. ..................... 

  طريق– خط – خاصة – نكية – بشرى – البريد – األىل – المعمكرة – رسالة – ساعي –ىدى - ب
 اسـ مؤنث اسـ مذكر

...................... .............................. 

...................... .......................... 
....................... .............................. 

 :اكتب النمكذج اآلتي مرتيف بخط النسخ- 13
 .كاف   لمرسائل   في    ذلؾ     الزماف    نكية     خاصة- 1    

................................................................................................................... 
................................................................................................................. 
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ف قصة  ,عب ر عف  كل صكرة  فيما يمي -14   ككك 

........................................................         

...........................................................       

    ............................................................. 

    .............................................................. 
 (كطني أغمى  )الدرس الثاني عشر 

 :اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا

كانت الّدموع تسيل عمى خد جود، وىو يوّدع أىمو، ويقول؛ سأغيب سنتين، أبني فييما مستقبمي، وأحّقق حممي، سافر " 
جوٌد، وبدأ يعمُل بائعًا متجواًل في بالد الغربة، جّد في عممو، توالت السنوات، وىو منيمك في تجارتو حتى صار تاجرًا 

 ."كبيرًا، يممك ثروٌة كثيرة
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 .......................................................................لماذا كانت الدمكع تسيل عمى خد  جكد؟  -1

 ....................................................................................كـ سنة نكى جكد أف يغيب؟  -2

 ....................................................................ما السبب الذي يريد جكد السفر مف أجمو؟  -3

 .........................................................ما سبب نجاح جكد في عممو كتحكلو إلى تاجر كبير؟  -4

 ......... عمل جكد في بالد الغربة  -5

 جماالً . ج ميندساً . ب بائعاً . أ
 ............أصبح جكد يممؾ  -6

 مصانع عديدة. ج ثركًة كثيرة. ب أرضًا كبيرةً .  أ
 ......................................................................................ضع عنكانًا مناسبًا لمفقرة  -7

  أكمل 

 : ....................تسيل : ...............  منيمؾ:-مرادؼ -1

 .................بدأ..................    مضاد سأغيب-2

مـ: ..............  بائع: ................  جمع ثركة -3  : ................تاجر: ..............   حُد

 : ..............خد: ...............  أىل

 : ................دمكع: ............. سنكات: ............ بالد:  مفرد -4

 فرؽ في المعني بيف ما تحتو خط: 

 (.....................).          الرجل في عمموجدَّ  -ٔ

 (.....................).       أحمد يعمل فالحًا َجدُّد  -ٕ

 (.....................).  الكتاب الذؼ ضاع منكِجدْ  -ٖ

كد  )ضع كممة  -ٔ  .بمعنى مغاير في جممة مف تعبيرؾ (جُد

.................................................................................................... 

 في جممة تعبيرك (منيمؾ في ) وّظف التركيب. 

................................................................................................... 

 جّد جود في عممو حتى أصبح تاجرًا كبيرًا " :حاؾ النمط المغكي التالي" 

 .....................حتى أصبح  ..................... 
 "السين تدل عمى, "سأغيب سنتيف :...................... 

 " عالقة الجممة الثانية بالجممة األولي ىي, "حتى صار تاجراً كىك منيمؾ في عممو................................. : 

 (أبني فييما مستقبمي  ):  اشرح الجماؿ في العبارة اآلتية 

................................................................................................... 

 كانت الدمكع تسيل عمى خد  جكد كىك يكدع أىمو تعبير يدؿ عمى...... :............................ 

 ىك منيمؾ في تجارتو يدؿ عمى...............................................  
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 التدريبات المُّدغكية: 

ؿ الجممة التالية مف -ٔ  (سافر وبدأ يعمل بائعًا متجواًل في بالد الغربة  )  المؤنث إلى المذكرحك 

 ..............................................................سافرت 

ؿ حسب المطمكب فيما يمي -2  :حك 

 .جد  الرجل في عممو حتى أصبح تاجرًا كبيراً 

 : ......................................................................................مثني المذكر

 : ......................................................................................جمع المذكر

ؿ الضمير حسب المطمكب فيما يمي كغير ما يمـز -3  :حك 

 .ىك منيمؾ في عممو
 .منيمكة فيعمميا...........  -ٔ
 ..............منيمكان في ...........  -ٕ
 ...............منيمكون في ..........  -ٖ
 ..............منيمكاٌت في ..........  -ٗ

 :اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف األقكاس -4

  :ما عداجميع ما يمي أفعال  - أ

ع. أ  جكد. د تكالت. ج أحقق. ب يكد 
   :ما عدا جميع ما يمي أفعال مضارعة  - ب

 أحقق. د سأغيب. ج صار. ب أبني. أ
  : متصل كممة فيما يمي تحتوؼ عمى ضمير  - ت

 كثيرة. د ثركةً . ج عممو. ب منيمؾ. أ
 :  كممة فيما يمي تحتكي عمى تنكيف فتح - ث

 كثيرةَ . د ثركةً . ج منيمؾٌة . ب جكدٍ . أ
 : الكممة التي تحتكي عمى سيف المستقبل ىي - ج

 سافر. د سأغيب. ج سنكات. ب سنتيف. أ
 

 :استخرج مف الفقرة  -5

: ................ تنكيف ضـ: .............. ضميرًا منفصالً : ............. ضميرًا متصالً : ..............   حرؼ جر
: ............... مد باأللف: ................... ىمزة قطع: ............... تنكيف كسر: .............. تنكيف فتح

: .............. تاء مربكطة: .............  كممة تحتكي عمى الـ قمرية: .............. كممة تحتكي عمى الـ شمسية
: ..............  ىاء مغمقة
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 :رتب الكممات التالية مككنًا جممة مفيدة -6

 ( وأبني ، ألحقق ، مستقبمي، حممي، سنتين، سأغيب). 

...................................................................................................... 

 اكتب بخط جميل الجممة اآلتية مراعيًا قكاعد خط النسخ : 
 .صار تاجرًا كبيرًا, يممؾ ثركًة كبيرةً 

...................................................... 

...................................................... 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثـ اجب عف األسئمة التي تمييا: 

وذات يوٍم َمِرض جود، ومكث في المشفى أسبوعًا، يعاني األلم والحدة، لم يزره أحٌد ، شعر أنَُّو غريٌب، اشتاق لرؤية " 
إلى متى سأظل غريبًا؟ فكّر كثيرًا وقّرر أن يبيع ممتمكاتو ويعود إلى وطنو، عندما المست : أىمِو وقريتو، قال في نفسو

بدأ يخطط إلنشاء مصنٍع في قريتو ؛ كي . قدماه أرض وطنو، أحس بالسعادة والفرح، احتفل األىل واألصدقاء بعودتو
 . "ُيسيم في تشغيل أبناء القرية ويحافع عمى ثروتو

 ..............................................................................................مـ كاف يعاني جكد؟  -1

 ..................................................................................................لمف اشتاؽ جكد؟  -2

 ............................................................................ما القرار الذي اتخذه جكد بعدما مرض؟  -3

 .................................................................صف شعكر جكد حيف المست قدماه أرض الكطف؟  -4

 ...............................................................................................ماذا تتعمـ مف جكد؟  -5

 .............................................................كيف خدـ جكد أبناء قريتو كنفسو في الكقت ذاتو؟  -6

 . ....................................................................ضع عنكانًا مناسبًا لمفقرة حسب فيمؾ ليا -7

 .................................................كيف أسيـ جكد في التخفيف مف سفر الشباب لمعمل بالخارج؟  -8

 :أجب حسب المطمكب مف بيف األقكاس -9

 ...................... (مرادفيا ).     جود في المشفىمكث -ٔ

 ( ....................الجمع ).        والوحدةاأللـيعاني  -ٕ

 .................. ( يعكد عمى مرضوالضمير في ).    أحدمرضو لم يزره في -ٖ

 ( ...................مرادفيا).         لرؤية أىمواشتاؽ -ٗ

 .......................، .................. (المضاد ). يعكد ممتمكاتو ويبيعقّرر أن  -٘

 :أكمل  -ٓٔ

 : ......................كطف: ................... جمع قرية -

 : .....................أبناء: ............. األصدقاء: مفرد -

 : ......................أحس  : ................ مرادؼ يُدسيـ -
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 .......................مرض ............ ما مضاد إنشاء   -

 (......................)ما العالقة بيف السعادة كالفرح؟    -

ؽ في المعني بيف ما تحتو خط -11  :فر 

 .       ).................(الَكْحَدةأصبح جود يعاني األلم و -ٔ

 .         ).................(بالِكْحدةال ينتصر شعبنا إال  -ٕ

 .في جممٍة من تعبيرك (يخط ط لػ  ")وّظف التركيب  -ٕٔ

......................................................................................................... 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف األقكاس-13

:  أسموب,"لـ يزره في مرضو أحد-"1
 

 تككيد. د استفياـ. ج نيي. ب نفي. أ
 :  أسموب,"شعر أنو غريب" -ٔ

 نفي. د قصر. ج تككيد. ب استدراؾ. أ
 :  أسموب,"إلى متى سأظل غريبًا؟" -ٕ

 تككيد. د نفي. ج استدراؾ. ب استفياـ. أ
 :  تفيد"كي", "كي يُدسيـ في تشغيل أبناء كطنو" -ٖ

 جميع ما ذكر. د التككيد. ج التعميل. ب النتيجة. أ
 :حاؾ األنماط المغكية التالية -1

 إلى متى سأظل غريبًا ؟   -

 ؟............................................إلى متى سػػ

 .عندما المست قدماه أرض كطنو أحس بالسعادة -

 ......................أحس.........................عندما
 . "كي يسيـ في تشغيل أبناء القريةبدأ يخطط إلنشاء مصنع؛ " -15

 .........................................ما عالقة الجممة الثانية بالجممة األولى 

 :عالـ تدؿ العبارات التالية -16

 .....................اشتاق لرؤية أىمو وقريتو  -ٔ

 ..................قّرر أن يبيع جميع ممتمكاتو ويعود إلى الوطن  -ٕ

 ....................عندما المست قدماه أرض الوطن أحس بالسعادة والفرح  -ٖ

 ...................كي يسيم في تشغيل أبناء قريتو  -ٗ

 :ما قيمة عطف الفرح عمى السعادة في الجممة اآلتية -17

.................................................................... (. أحس بالسعادة والفرح )
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 التدريبات المغكية: 

 :ضع سؤااًل لإلجابات اآلتية -18

 ؟............................................................................... -ٔ

 . لرؤية أىمو وقريتو جكداشتاق
 ؟.............................................................................. -ٕ

 .أف يبيع ممتمكاتوقرر جود 
 ؟............................................................................... -ٖ

 .عندما المست قدماه أرض كطنوأحس بالسعادة والفرح 
 ؟.............................................................................. -ٗ

 .كي يسيـ في تشغيل أبناء القريةخطط جود 
 :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي -19

 : ، الضمير يعود عمى"أىمواشتاق لرؤية " -ٔ

 األصدقاء. د القرية. ج جكد. ب األىل. أ
 : ، ما تحتو أداة" سأظل غريبًا؟متىإلى " -ٕ

 تككيد. د نيي. ج نفي. ب استفياـ. أ
 :  تستخدم لمسؤال عن"متى "  ,"إلى متى سأظل غريبًا؟-"3

 السبب. د العاقل. ج المكاف. ب الزماف. أ
 : ما عداجميع ما يمي أفعال -4

ر. أ  إنشاء. د يخطط. ج يبيع. ب قر 
 : الكممة التي تحتكي عمى ىمزة كصل فيما يمي-5

 أحدٌة . د أحس. ج احتفل. ب أرض. أ
 : الكتابة الصحيحة لكممة أسبكع مع تنكيف الفتح-6

 أسبكعاف. د أسبكعً . ج أسبكعاً . ب أسبكُدعف. أ
 :   نوع األسموب في الجممة"في مرضو أحد .لـ يزره-" 7

 نفي. د استفياـ. ج نيي. ب تككيد. أ
 : اشتاؽ نكعيا-8

 اسـ. د فعل أمر. ج فعل مضارع. ب فعل ماضٍ . أ
ر  )عند إسناد الفعل-9  : لممثني يصبح (قر 

ركا. أ رنا. ب قر  را. ج قر  رف . د قر   قر 
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ؿ حسب المطمكب فيما يمي -20  :حك 

 .               بدأ يخطط إلنشاء مصنع في قريتو

 : .......................................................................................مفرد مؤنث

 : .......................................................................................مثني مؤنث

 : .......................................................................................جمع مؤنث

 : أكمل حسب المثاؿ -21

 شعر أنو غريب - أ

 غرباء............شعركا -  

 .غريبات.............. شعرف .                 - غريبة...........شعرت -

 .غريبتاف............... شعرتا.               - غريباف............شعرا -

 ىك يكدع- ب

 يكدعكف ...............                 ...........ىي -

 تكدعاف...............               ......... يكدعاف                      ىف ........ -

 :استخرج مف الفقرة السابقة  -22

 : .....................كأخرى الـ قمرية: ................... كممة تحتكي عمى الـ شمسية -

 : ...................ىاء مغمقة: ............. تاء مبسكطة: ................ تاء مربكطة -

 : ...............تنكيف فتح: .......... تنكيف كسر: .............. تنكيف ضـ -

د -  : ............ضمير متصل: ......... ىمزة كصل: ............ ىمزة قطع: ......... كممة تحتكي عمى حرؼ مشد 

 : .................  حرؼ جر -
 تعبير كتابي: 

 :اشطب الكممة الزائدة كأعد كتابة الجممة الصحيحة -23

 سأظل غريبًا؟ (كيف /  متى  )إلى  -1

..................................................................................................... 

 .في قريتو (مدرسة / مصنع )بدأ يخطط إلنشاء  -2

 ....................................................................................................
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 اإلمػػالء: 
د نكع الالـ فيما يمي  -24  :( قمرية–شمسية  )حد 

 : ....................السنكات: ................... القرية: ..................... الفرح: ................... السعادة
 

 :-صنف حسب المطمكب فيما يمي -25

 

  
 
 ( قريتو – ممتمكات –المست– رؤية – قدماه – السعادة –لـ يزره    ) 

 
 

 ىاء مغمقة تاء مبسكطة تاء مربكطة
   
   
   

 
 
 
 
 
 

 :صنف  حسب المطمكب الكممات التالية -26

 

 (جكدٌة , يكـٍ  , أسبكعًا , غريبٌة , كثيرًا , غريبًا  , مصنٍع )
 
 

 تنكيف كسر تنكيف فتح تنكيف ضـ
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 الخط كالكتابة: 

: اكتب بخط جميل الجممة اآلتية مراعيًا قكاعد خط النسخ
 

 أحس بالسعادة كالفرح , حيف المست قدماه أرض الكطف

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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  غــــزة–    برنامج التربية والتعليم 
  

  الموحداألولاختبار نهاية الفصل الدراسي      مـــركز التـــطويـــــر التربــــوي

 2017-2016  للعام الدراسي الرابعللصف      وحـــــــــــــدة الـتــــــقـيـــــيـــــم 

   :.....................................................................................   المدرسة اللغة العربية:     الـــمـــــــــادة
 :                                                                                                  الدرجة ساعتان:     زمن االختبار

 80  :.....الشعبة:................................................................ ة /اسم الطالب التجريبي:      الــــفــتـــــرة

 

                             ثالثكف درجةفيـ المقركء- أكالً 

 ( درجات4):                                           استمع إلى النص مف المعمـ ثـ أجب عف األسئمة التالية - أ
 (1)؟                                                                            َجَمَس اأَلبُد َمع َأْبَناِئوِ متى  -1

 قبيل إجازة الخريف. د قبيل إجازة الربيع. ج قبيل إجازة الشتاء. ب قبيل إجازة الصيف. أ
 (1                                                                             )عَـّ تحدث األب مع أبنائو؟ -2

 كسائل الترفيو. د كسائل المكاصالت. ج كسائل المعب. ب أنكاع الطعاـ. أ
َفِر َقِدْيًمالماذا كاف  -3  (1)؟                                                              يُدَعاِنْي اآلَباءُد َأْثَناَء اْلسَّ

 ألنو سريع . د ألنو جميل. ج ألنو صعب. ب ألنو ممتع. أ
ُـد كيف  -4 َع ْكُـد اْلنِ   (1) كما فيمت مف الفقرة؟                                                                  َتدُد

 بالحناف. د بالغضب. ج بالفرح. ب بالشكر. أ
 ( درجات6):                                                      اقرأ القطعة اآلتية, ثـ أجب األسئمة التي تمييا - ب

َماِء َليالً " ْيرِ , َكِفي َبْعِض المََّياِلي َكِبيراً , َكَنَراهُد ِفي َبْعِض المََّياِلي َصِغيراً , اْلَقَمرُد يُدِنيرُد ِفي السَّ َكالنَّاسُد  َكاَل َنَراهُد ِفي آِخِر الشَّ
كَف ِبظُديُدكرِهِ  كَف ِلمنُّدْزَىِة ِفي َلَياِليوِ , َيْفَرحُد جُد كَف اْلِجَياِت الَِّتي ِفيَيا اْلَحَداِئقُد , َفيْخرُد ْحَراء, َكَيْقِصدُد كَف , أك َيْذَىبُدكَف إلى الصَّ َفَيْقضُد

كِريفَ , ىُدَناَؾ َساَعاٍت ِمَف المَّْيلِ  َف َمْسرُد َـّ َيْرِجعُدكُد  ".ثُد
  (1.........................................................................  ) ... ضع عنكانا مناسبا لمفقرة -5
  (1.................................................  ) ............... لماذا يفرح الناس بظيكر القمر ليال؟ -6

كِريفَ ) -7 َف َمْسرُد كِريفَ )مضاد كممة ( َيْرِجعُدكُد   (1                                                           )(.َمْسرُد
 فاشميف. د حزينيف. ج فرحيف. ب نشيطيف. أ

  (1                                                                        )(.يُدِنيرُد ) مرادؼ كممة (اْلَقَمرُد يُدِنيرُد ) -8
 يسير. د ينقص. ج ينطفئ. ب يضيء. أ
  (1   ) ......................................................في جممة مف تعبيرؾ" َيْذَىبُد إلى "  ضع التركيب -9
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  (½ )...................................................      ما رأيؾ في مكقف الناس مف القمر؟ كلماذا؟-  10
  (½ ).....................................................     ماذا يحدث لك أف القمر لـ يظير في الميل؟-  11

 
 

 ( درجات 5 ): (قطرة ماء تركي قصتيا)مف درس - ج
ْرَفِة َمْنِزلو َصباحاً "  كؿُد َلو, َكَقَف َخاِلد َعَمى شُد ْنتُد المْيَمة الَماِضِيَة بُدَخاًرا في , َأَنا َقْطَرَة َماءٍ , َمْرَحبا: َفَسمَع َقْطَرَة َندى َتقُد كُد

لتُد ِإَلى َقْطَرٍة َساِئَمةٍ , َكعندَما اْنَخَفضت َدرجةُد الَحَراَرة, الَجك   ْكِدؾ, َتحكَّ رُد ـَ َخاِلد. َكسَقطت َعَمى كُد ىيَّا َأكِممي : َكَقاؿَ , اْبَتَس
َتؾِ   .."ِقصَّ

 (1).......................................................................   أيف كقف خالد في الصباح؟ -10
 (1)...................................................   كيف أصبح البخار ماء حسب فيمؾ مف الفقرة؟ -11
 (1).....................................................     ؟(الندى)ما المقصكد بػ , (فسمع قطرة ندى) -12

( 1   )                            .............                     يدؿ ىذا التعبير عمى  (ابتسـ خالد) -13
 شدة السركر. د شدة الضحؾ. ج شدة الحزف . ب شدة الخكؼ. أ

 (1).                         حاِؾ النمط السابق" تحكلت إلى قطرة سائمة , كعندما انخفضت درجة الحرارة- " 14
 ................................................, ...........................................كعندما

 ( درجات 6 ).                                                                        (رسائل بال ساع)مف درس - د
ةٌة " َسائِل ِفي َذلؾ الزََّماف َنْكَيةٌة َخاصَّ ـ  منيا َراِئَحة اأَلِحبَّة الذيف , َفَكاَنت تُدْكَتبُد ِبَخطِ  اليد, َصِحْيحٌة َيا ىُدَدى َأنَّو َكاَف لمرَّ َكَتْشَت

ل, َلَمَستيا َأيدييـ َسائَل ِبال َساعٍ , َكَلكفَّ الَبِريَد االلكتركني  َسيَّل َعمْينا التَّكاصُد نا, َكَجَعَمَنا َنْسَتْقبل الرَّ  ."َفَكثُدَر ِبَسَبِبو َأْصِدَقاؤُد
 (2).............................................  كما فيمت مف الفقرة؟, كيف كانت تكتب الرسائل قديما -14
َسائِل َنْكَيةٌة )كضح الجماؿ في  -15  (1).............................................................  (َكاَف لمرَّ

( 1   )                                                        (.          اأَلِحبَّة)مفرد  (َراِئَحة اأَلِحبَّة) -16
 المحبة. د الحبكب . ج الحبيب. ب  الحب. أ

 (1).                                                                (َصِحْيحٌة َيا ىُدَدى)نكع األسمكب في  -17
 شرط. د نداء. ج نيي. ب نفي. أ

 (1)........................................................................    ما كاجبؾ نحك أصدقائؾ؟ -18

 ( درجات 6 ).                                                                         (كصايا جدي): مف نص-  ىػ

 َكعقدت الَعْزـَ ِببْيَماني َفَحفظتُد َكَصاَيا أْحباِبي
ف أف أْحَفظ عيًدا َأْقَطعو  َكَأكُدكف كفيَّ الِخػػػػػػػػالَّ

 أعطييـ حبي كحناني كأجكد لصحبي مبتسما
 (2).                                                   اذكر اثنتيف مف كصايا األجداد الكاردة في النص -19

 ................................................... ك ................................................ 
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 (1).                               اكتب البيت الداؿ عمى المعنى السابق. الشاعر يحفظ كصايا األجداد -20
....................................................................................................... 

 (2)ما رأيؾ في إنساف يحفظ عيكده كمكاثيقو؟ كلماذا؟                                                   -21
.............................................................................................................. 

 
 (1)                                                            .(العيد) كممة جمع(  أف أحفظ عيدا ) -22

 العكاىد. د العيكد. ج العكاىد. ب العاىد. أ
                                                                              ( درجات 3 ).                                                                                   حفظ النصكص- ك

 (1                                                                              ):أكمل البيتيف اآلتييف -23
 سبحاف الخالق ما صكر.................................                  

 ................................... فيو النبػػػػػػػػػػع كنػػػػػػػػػػير يجػػػػػػػػػػػري             
 (1                                                                   ):اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -24

 كأجػػػػػػػػػػػػػػكد لصحبي مبتسػػػػػػػػما                   أعطيػػػػػػػػػػػػػيـ حبي كحنػػػػػػاني

.....................................       ..................................... 

 (1):                                                                   اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -25
        طػػػػػػػػػػػػرنا مثل العصػػػػػػػػػػػػػػػفكرة                   نحػػػػػػػػػف مػػػػػاليػػػػػػػػيف األكالد
.....................................       ..................................... 

 (أربع كعشركف درجة )التدريبات المغكية                                                     - ثانياً 

 :اختر اإلجابة الصحيحة
 (1).                                      الضمير المناسب لملء الفراغ. يكتباف الكاجب..............  -26

 ىذاف- د ىك- ج ىـ- ب ىما- أ
 (1                                      ).الكممة المناسبة لملء الفراغ. المنزؿ...............  البنات  -27

 تنظفاف- د ينظفاف- ج ينظفف- ب ينظفكا- أ
 (1                        ).تجيد السباحة في البحر؟ اسـ االستفياـ المناسب لملء الفراغ............  -28

 أيف- د ماذا- ج كـ- ب ىل- أ
 (1).                                                    اسـ اإلشارة الداؿ عمى الجمع المؤنث فيما يمي -29

 أكلئؾ- د ىاتاف- ج ىؤالء- ب ىذاف- أ
 (1                             ).حرؼ الجر المناسب لملء الفراغ. العش............ يعيش العصفكر  -30



 www.alnafiza.netشبكة النافذة التعليمية -  2016/2017الفصل األول –مادة مراجعه لغة عربية للصف الرابع 

 
 
 

 عمى- د مف- ج في- ب إلى- أ
 (1)..................                                             كىذه قصة , ىذا كتاب أبيض: نقكؿ -31

 أبيض- د بيض- ج بيضاء- ب بيضة- أ
 (1).                                 (كيف كاجو المقاـك عدكه؟  ). أجب باستخداـ حرؼ الجر المناسب -32

 في األسد- د باألسد- ج لألسد- ب كاألسد- أ
 (1                                                                  )...................ىؤالء األطباء  -33

 متميزتاف- د متميزكف - ج متميزات- ب متميزاف- أ
 (1)..............                                                      كالالعبكف , الالعب تقدـ: نقكؿ -34

 تقدمتا- د تقدمف- ج تقدمكا- ب تقدما- أ
 (1                                                               ).جميع الكممات التالية ضمائر ما عدا -35

 أكلئؾ- د ىف- ج ىما- ب ىي- أ
 (1                                                     ).صمينا....................ك, أنا صميت: نقكؿ -36

 ىـ- د ىف- ج نحف- ب أنت- أ
 (1).                                                                  مجمكعة أسماء اإلشارة فيما يمي -37

 عمى, عف, إلى, مف- د الذيف, المتاف, المذاف, الذي- ج ىف, ىما, نحف, أنا-ب أكلئؾ, ىؤالء, ىاتاف, ىذاف-أ
 (1                                                           ).الكممات التالية دالة عمى المثنى ما عدا -38

 الثعباف- د البَمداف- ج الكتاباف- ب الكُدَرتاف- أ
 (1).                                              النداء..............كأنتما , أنت سمعَت النداء: نقكؿ -39

 سمعا- د سمعف- ج سمعتـ- ب سمعتما- أ
 (1).                                                    الكممات التالية دالة عمى المفرد المذكر ما عدا -40

 عثماف- د يمعباف- ج عدناف- ب سفياف- أ
 (3                                                                                    ): أكمل الجدكؿ -41

 ................................... ................................... الجندي مخمص

 .................................. المزارعاف نشيطاف .................................

 التمميذات ميذبات ................................. .................................
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 (4):                                                              كما في المثاؿ, أكمل الجدكؿ اآلتي -42

 َحَفْرتَ  عِمْمتَ  فَتْحتَ  رسمت َأْنتَ 

 ................... ................... ................... رسْمتُدـ َأْنتُدـ

 ................... حفرتِ  ................... رسمتِ  َأْنتِ 

 ................... ................... ................... رسمتُدفَّ  َأْنتُدفَّ 

 (2).                                    حسب الجكاب المقابل, ضع اسـ االستفياـ المناسب في الفراغ -43

 .لمَبعُدكَضِة ِماَئةُد َعْيف عينًا لمَبعُدكَضِة؟-.............. أ

؟-............ ب َتاء َيْنِزؿُد الَمَطرُد  .َيْنِزؿُد الَمَطرُد ِفي الشِ 

 
 (اثنتا عْشرة درجةً  )اإلمالء                                                     - ثالثاً 

 :اختر اإلجابة الصحيحة

 (1                                                              ).ألف تكتب كال تمفظالكممة التي بيا  -44

 ىذا- د رسمكا- ج أكلئؾ- ب ىؤالء- أ
 (1).                                                                     قمري بحرؼ الكممة التي تبدأ  -45

 الحمل- د السمع- ج الطبل-ب النحل-أ
 (1                                                                   ).شمسيبحرؼ الكممة التي تبدأ  -46

 الفرس- د العيف- ج الجزر-ب النمل- أ
 (1).                                                      نكتبيابتنكيف الفتح (سماء)عند تنكيف كممة  -47

 سماءْ - د سماءاف- ج سماءف- ب سماءً - أ
 (1).                                                                  الكممة التي تنتيي بنكف ساكنة -48

 جميلٍ - د مطابًقا- ج الثمف- ب كاتبٌة - أ
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 (1).                                                تصبح (عالء)التعريف إلى كممة  (أؿ)عند إضافة  -49

 لمَعالء- د أْعالء- ج العَّالء- ب اْلعالء- أ
 (1)..................                                                           كىـ , ىك ثابر: نقكؿ -50

 ثابرف - د ثابرك- ج ثابركا- ب ثابرا - أ
 
 

 (5.                                                                              )اكتب ما يممى عميؾ -51
...................................................................................................................
...................................................................................................................

............................................................................... 

 (أربع درجات)الخط                                                                - رابعاً 

 :      بخط النسخ مرتيفاكتب الجممة التالية -52

 القرش األبيض ينفع في اليـك األسكد

...................................................................................................................
....................................................................................................... 

 ( درجات10 )التعبير                                                                                 - خامساً 

(  درجات4 )                                            :َرتِ ب الجمل التالية لتككف فقرة ذات معنى -53

. كجد محفظة بيا نقكدؼ)   ( 
 . أماـ التالميذمديرشكره اؿ (   )
 .كاف أحمد يمشي في ساحة المدرسة (   )
 . المدرسةمديركسمميا ؿبيدكء أخذىا  (  )

   ( درجات4):                                             اكتب جممة كاحدة عف كل كممة مما يمي -54

 :.............................................................................................الشمس - أ

 :.............................................................................................. النظاـ - ب

 :............................................................................................ الصديق - ت
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 :............................................................................................ التعاكف  - ث

.                                                    عبِ ر عف الصكرة اآلتية بجممتيف مفيدتيف - ج (درجتاف)

....................................................   

.................................................... 
 

 
 

 مرفقات االختبار
 

 :قطعة االستماع
َرِة َكاْلَمْرَكَباِت  َفِر، َوَعْن َوَساِئِمِو اْلُمْيسَّ ُثْوا َعِن اْلسَّ ْيِف، َجَمَس اأَلُب َمَع َأْبَناِئِو، ِلَيَتَحدَّ ُفِن، َوَحَكىواَلطَّاِئَراِت، وُقَبْيَل ِإَجاَزِة اْلصَّ  اْلسُّ

َفِر َقِدْيًما، َوَقاَل اأَلبُ ليم ْكِر َتُدْوُم اْلنَِّعمُ :  َعمَّا َكاَن ُيَعاِنْيِو اآلَباُء َأْثَناَء اْلسَّ ْكِر َفِبالشُّ  .ِإنََّيا ِنَعٌم َتْحَتاُج ِإَلى اْلشُّ
 :قطعة اإلمالء

التعاون يشمل كل خير يفيد المجتمع كإغاثة المميوف، ونصرة المظموم واألخذ عمى يد الظالم، وبذل المال، والحث عمى 
  فما أجمل ىذا الخُمق العظيم ففيو سعادٌة وألفٌة وىناء، البر

 )2)نمكذج

 كعشركف درجة  تسع                                                                    فيـ المقركء- أكالً 

 ( درجات4).                                   استمع إلى النص مف المعمـ ثـ أجب األسئمة اآلتية - ت
:                                                         كاف حسف يتمشى مع كالده في فصل  -55

(1) 
الخريف  . دالشتاء   . جالربيع  . بالصيف   . أ

                                                                : اسـ الزىرة الكاردة في القطعة  -56
(1 )

ج  + أ . دشقائق النعماف   . جالصنكبر  . بزىرة الحنكف  . أ
:                                                             ترمز الزىرة الكاردة في القطعة إلى  -57

(1 )
جماؿ المكف    . دالصمكد كالفداء . جطيب الرائحة  . بالبياء كالجماؿ  . أ

                                                ماذا يدكر في ذىف المرء حيف يرى ىذه الكردة ؟ -58
(1 )

  صكرة األصدقاء. د صكرة األجداد.  ج  طفكلتو الماضية . ب   دـ الشيداء .   أ
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ـ  أجب األسئمة التي تمييا  - ث درجات   (8                                      ) :اقرأ القطعة اآلتية ث

َسأطيرُد إلى َمكاٍف قذٍر ألضع : قالْت الذبابةُد .  استيقظْت ذبابةٌة مف نكِميا, َكَخرجْت مف بيِتيا, َفرأْت بعكضةً  في طريِقيا

. كأنا سأطيرُد كذلؾ إلى مستنقعٍ أضع فيو اْلبيض: قالْت البعكضة ُد . فيو البيض, كفي خالؿ أسبكعيف يصيرُد البيض ذباباً 

كالَبعكضةُد . فال تنسي أف تالقيني ىنا لنقـك بزيارِة  بيٍت غير نظيٍف, أك بائع حمكى مُديِمل ال يغطي حمكاهُد  طارْت الذبابة ُد

معْت القاذكرات َكفضالت األطِعمة ـْ تجدا َمكاًنا مُدناسًبا لكضع البيض  بعد أْف جُد كأُدحرقْت في َمكاٍف , في الفضاِء, كلكن يما ل

فِ ف المُدستنقع كألقي عميِو الت راب  مُدياجَمة بْيت مُدجاكر, لكفَّ اْلبيت كاَف نظيًفا. بعيٍد, َكجُد رْت الذبابةُد كالَبعكضة ُد , قرَّ

 . كاألطِعمة مُدغط اة فعادتا حزينتيف

  (1.....................................................................  ) ...ضع عنكانًا مناسبًا لمفقرة -59
  (1.................................................) ...............لماذا بحثت الذبابة عف مكاف قذر؟ -60

                                                                (نظيف  )ك  (قذر  )العالقة بيف  -61
 (1 ) 

تشبيو . دمقابمة . جتضاد . بترادؼ . أ
 
  (1) :                                              مرادؼ يصير   ( البيضُد ذباًبا يصير)  -62

ج. جَيفسد  . ب   َيثبت. أ يُدْصِبح  . د َينضُد
ـك بػػ  " ضع التركيب -63   ( 1) ......................................................في جممة مف تعبيرؾ" َنقُد
  (1  )...................................................    كيف عادت البعكضة كالذبابة ؟ كلماذا؟ -64
 (1 ....................................) ؟ماذا يحدث لك كضعت الذبابة بيضيا في مكاف غير نظيف  -65
  (1:                                               ) رت ب الجمل الت الية حسب تسمسميا في القطعة-  -66

. بحثت الذبابة والبعوضة عن مكان لوضع البيض-  )  (

. عادتا حزينتين- )   (

. التقت الذبابة مع البعوضة- )  ( 

. اتفقتا عمى أن تمتقيا لتقوما بزيارة بيت غير نظيف - )  (



 www.alnafiza.netشبكة النافذة التعليمية -  2016/2017الفصل األول –مادة مراجعه لغة عربية للصف الرابع 

 
 
 

.   قذراً لم تجدا مكاناً - )  (

 ( درجات 7 )                           (جكلة في أسكاؽ القدس  )مف درس : النص الداخمي / ج 

دخال مباشرة إلى سكؽ باب خاف الزيت, الذي يعد  المدخل الرئيس ألسكاؽ البمدة العتيقة, كفيو كثير مف "...   

المحالت القديمة, كمنو انطمقا إلى سكؽ العطاريف, كىك مف األسكاؽ الجميمة في مدينتنا, كيشتير ببيع أنكاع 

.    "العطارة كاألعشاب كالزعتر, ثـ تكجيا إلى سكؽ المحاميف المكازي لسكؽ العطاريف, كيشتير ببيع المحـك بأنكاعيا

  (1 ):                                                       أسكاؽ البمدة العتيقة تقع في مدينة  -67

جنين  . دنابمس . جالقدس  . بالخميل  . أ

  ( 1  ).                                   اذكر ثالثة مف أسكاؽ البمدة القديمة الكاردة في القطعة  -68

 ...........................       ........................      ...........................

  (1 )ماذا يباع في سكؽ العطارة ؟                                                              -69

 ...........................................................................................

  (2 ( ..................... ) الَعطَّاريف  ( .................  ) أنكاِعيا )ىات مفرد الجموع التالية  -ٓٚ

 ( ......................... َمدينة ( ........................   ) الَمْدخل )ىات جمع  -

( 1 ) تعود ألف االثنين فيما تحتو خط؟             ػ منعل ( مباشرة إلى سوق باب خان الزيتدخال)  -ٔٚ

....................................................................................... 

  (1) ماذا أفاد وصف المحالت بأنيا قديمة؟                  ( القديمةوفيو كثير من المحالت  ) -ٕٚ

 ..........................................................................................

 ( درجات 7 ):                                                                    النصكص / د 

:  قال الشاعر 

ر   ْبَحاف الَخالق َما َصكَّ مك الَمنَظر       سُد بُدْسَتافُد أبي حُد

فيو النبعُد َكنيٍر َيجري       كالطيرُد يُدغن ي لمَبيُدَدر  
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تبدك أكبر  .. كلُّد األثماِر بو َتزىك         َتْغدك أحمى 

  (1 ):                                            الفكرة الرئيسة في األبيات  تتمحكر حكؿ  -73

روعة حديقة األب  . دتغريد الطيور   . ججريان النير  . بجمال الربيع  . أ

  (2 ).                  عدد مظيريف مف مظاىر جماؿ البستاف كردت في األبيات السابقة  -74

 ..........................................

 ..........................................

ك) ومرادف  ....................... ( الَبْيَدر )ىات جمع  -٘ٚ   (1 ( ..................   ) َتْغدُد

  (1:                     ) عمى  ( ِبو) في  ( الياء) يعود الضمير ( تزىو بوُكّل األثماِر  ) -ٙٚ

الطيور  . دالنير  . جالبستان  . باألب . أ

 

  (2 )حاؾ النمط المغكي الساِبق                                   (فيو النبع كنير يجري  ) -77

................................. كـــ ...................... فيو 

                                                                              ( درجات 3)                                                                     حفظ النصكص- ق

  (1                                                                        ) :أكمل البيتيف اآلتييف -78
كأبي عممني كىداني  .................................                  

...................................  فحفظت كصايا أحبابي                        
 (1                                                              ):اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -79

كا بالثكب األخضر   كبيمتنا دكمًا يبقى                            مكس 
 .....................................        .....................................       

  (                 1 ):                                                             اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -80
        طػػػػػػػػػػػػرنا مثل العصػػػػػػػػػػػػػػػفكرة                   نحػػػػػػػػػف مػػػػػاليػػػػػػػػيف األكالد
....................................       ..................................... 
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 كعشركف درجة  أربعالتدريبات المغكية                                                             – ثانيًا 

 ( درجات 10 ):                               اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل اآلتية - أ

 : يفطر الصائـ ؟  اسـ االستفياـ األنسب في العبارة ...........  -81

كم  . جمتى  . جأين  . بكيف . أ

 . البئر....... الفالحاف  -82

َحَفَرَتا  . جَحَفْرن  . جَحَفَرا  . بَحَفروا  . أ

 : جميع ما يمي مف ضمائر الغائب ما عدا  -83

ىم  . جىن  . جىو  . بأنَت  . أ

 : المجمكعة التي تحتكي حركؼ الجر ىي  -84

المذان  – التي – الذؼ . ج تمك– ىذه – ىذا . جىم  – ىما – ُىنَّ . بعن  – إلى – ِمن . أ

 : الضمير المناسب في العبارة السابقة . تساعدف المحتاج .............  -85

أنتّن . جأنتما  . جأنِت . بأنتم  . أ

 (فالحكف مجدكف  ................ )اسـ اإلشارة المناسب في جممة  -86

ىذا  . جىاتان . جىذان  . بىؤالء . أ

 حرؼ الجر المناسب في الجممة .   كطني ............ أريد العكدة  -87

إلى  . جفي  . جمن  . بعمى  . أ

 :جميع ما يمي مف أسماء اإلشارة عدا  -88

ىؤالء  . جىاتان . جىما  . بأولئك . أ
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 :جميع ما يمي مف ضمائر المخاطب عدا  -89

أنتما  . جىم   . جأنتن  . بأنت  . أ

 .إلى كطنيـ ................ المغتربكف  -90

تعودون  . جَيُعْدن  . جيعودون . بيعودا . أ

 ( 2):                                                     أكمل الجدكؿ التالي حسب المثاؿ - أ -91

 

 

 

 

 (5 ):            أكمل حسب ما ىك مطمكب (ب)

 .(ضمير متكمم  ).             جمعنا الثمار........................  -ٔ

  (اسم استفيام  )أذىب إلى المدرسة ؟    ........................  -ٕ

  .(الفعل الماضي من الفعل يعودوا  ).    إلى أرض الوطن................. الالجئون  -ٖ

  (حرف جر  ).           خط اليد ........ كانت الرسائل تكتب  -ٗ

  (ضمير مخاطب  ).             سمعِت القصيدة ................  -٘

-  _ د -ٕٜ

 

             

 

ىؤالء رجاؿ نشيطكف ىذاف رجالف نشيطاف ىذا رجل نشيط 

 ىاتان فتاتان مخمصتان   

ىؤالء زمالئي     

 يراقبان ، يصفقون ، عادتا ، يحصْدَن ، انسحبوا ، يمّشطن
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 (                                                                                     5 ) 

 . لمفائزين ................................................  المشاىدون  . أ
 .من الموقع ................................................ المياجمون  . ب
 المكان ................................................  الحارسان  . ت
 .إلى الوطن ................................................ رتان فالمسا . ث
 . القمح ...............................................  المزارعات  . ج
مُدق )- ه -ٖٜ  ( 2.                                           ) َثّن الجممة السابقة  ( أنِت طي بةُد الخُد

 ........................................................................................
 درجة  ثالث عشرة اإلمالء                                                                       - ثالثاً 

  (5 ):                                    اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل اآلتية  . أ
 :فبنيا تكتب  (إيثار  )لكممة  (أؿ التعريف  )عند إضافة  -94

الإليثار   . جألإلثار   . جاإليثار . بأليثار  . أ

 :فبف الكتابة الصحيحة ليا . بتنكيف الفتح  (قدس  )عند تنكيف كممة  -95
قدَسان  . جقدًس  . جقدَسن  . بقدسًا  . أ

 
 
 :فبنيا تكتب  (زرع  )عند إضافة األلف الفارقة في كممة  -96

زرعواا   . جَزَرَعا . جزرعوا . بزرعتا . أ

 : مف بيف البدائل ىي  (الـ شمسية  )الكممة التي تحتكي عمى  -97
الزجاج   . جالغيوم   . جاليدىد  . باليسر  . أ

 : مف بيف البدائل ىي  (الـ قمرية  )الكممة التي تحتكي عمى  -98
النيار   . جالسعادة   . جالخروج  . بالضابط  . أ

 
 ( 3 ):                                                  أكمل الجدكؿ اآلتي كما في المثاؿ  -99

باِب . جبابًا بابٌة باب 
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   حافمة 

   ألكاح 

 
  (5 ):                                                               اكتب ما يممى عميؾ  -100

 .....................................................................................................
 ....................................................................................................
.................................................................................................... 

 (أربع درجات)الخط                                                                                   - رابعاً 

   :     اكتب الجممة التالية مرتيف بخط النسخ -101
  ليس المُدؤمف ِبَطعَّاٍف كال َلعَّاف , كال َفاِحِش كال َبِذيء  

.......................................................................................................
 .......................................................................................................

  ( درجات 10) التعبير                                                                     - خامساً 

  (3 ).                             اشطب الكممة الزائدة , لتككيف جممة مفيدة  -102
.  أسنانو  ( حرارة/ نظافة  )يحافع سعيد عمى - 1
.  الدراجة  ( تكسير/ رككب  )ييوػ دمحم - 2
  ( .المؤدبيف/ المشاكسيف  )نصاحب زمالءنا  -ٖ
 

ف جممة تامة المعنى عمى كل كممة معطاة -   50                 ( 3 ).                           كك 

  :       .........................................................الشتاء -ٔ
  :     .........................................................الممعب  -ٕ
  .....................................................المسجد األقصى  -ٖ

ف قصة - 51  ( 4 ):                               رتب األحداث التالية لتكك 

 .        وعادوا إلى بيوتيم مسرورين 
    وقد سجمت أعداد الطالب الذؼ يرغبون بالرحمة 

 .    انطمقت الحافمة تجوب مناطق متعددة من قطاع غزة 
 .    نظمت المدرسة الرحمة المدرسية األولى من ىذا العام                               
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 .      مارس الطالب خالليا العديد من األنشطة كالمسابقات ، ولعبة كرة القدم 
 

 ( 1 )قطعة االستماع لنمكذج رقـ 
في يوم من أيام الربيع المشمس ، كان حسن يتمشى مع والده في أحد طرق فمسطين الغالية ، فرأػ زىرة    

سأل حسن والده عن ىذه الزىرة ، فأخبره أنيا زىرة الحنون ، وىي زىرة تنبت في فصل الربيع . حمراء مميزة 
. ، تزين طرقات فمسطين ، وترمز إلى الصمود والفداء بمونيا األحمر الجميل

الذؼ نبتت عمى قبره عند موتو  (النعمان بن المنذر  )نسبة إلى  (شقائق النعمان )وتسمى أيضا باسم 
. فسميت باسمو

من يرػ ىذه الزىرة يدور في ذىنو ذلك الماضي المجيد لمشيداء الذين ال زالوا يروون بدمائيم الحمراء 
 .الطاىرة أرجاء فمسطين الحبيبة

 

 قطعة اإلمالء 

 التسامح من الصفات الحميدة التي حثَّ عمييا اإلسالم، وأوصانا باألخذ بيا ، ففيو تشيع المحبة بين الناس 
خوة، وتعايشًا يحقق الوئام واإلخاء  ِ.، حيث تتآلف النفوس ، وُتصّفى القموب محبًة ، وا 
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تسع كعشركف                                                                     فيـ المقركء- أكالً 
 درجة 

 ( درجات4).                            استمع إلى النص مف المعمـ ثـ أجب عف األسئمة التالية . أ
 (1):                                                          اجتمعت ممكة المرعى حمكب مع  -1

قطيع األسكد  . دقطيع الجماؿ   . جقطيع األبقار . بقطيع األغناـ   .أ
( 1)بـ أكصت ممكة المرعي القطيع ؟                                                            -2

بالصبر . جباإلقالع عف الطعاـ  . ببالتراجع كاليركب  . أ
كالتحمل   

بالبحث عف مكاف . د
آخر  

( 1:                                                             )جميع القطيع كافق الممكة إال  -3
قائد العجكؿ    . دحمكب  . جعجكؿ بف الممكة  . بأحد العجكؿ  . أ

( 1)؟                                                           لماذا عاد عجكؿ إلى أمو باكيًا  -4
لخكفو مف العجكؿ .ب.  ألنو لـ يجد طعاما يأكمو. أ

األخرى  
لكثرة الطعاـ في . دلحنينو لكطنو  . ج

كطنو 
 8 ):                                           اقرأ القطعة اآلتية, ثـ أجب األسئمة التي تمييا -ب

 (درجات 

تجمعُد النَّحالتُد العاممة َرحيق .      عسلُد النَّحل ىك مادةٌة سكريةٌةَ  عِطَرةٌة ينتجيا النَّحلُد ِمف َرحيق األزىار

َميا تُدسمى  َيقـك النَّحلُد  (معَدةُد الَعَسل  )األزىار مف الِجباِؿ كالبساتيف كالغاباِت كتحمموُد بجيكٍب في أرجُد

داسية مع السُّد ُـد َعمْيِو ِبأغطيٍة َشمعَيٍة, كلمعسل فكائد عديدة إذ فيو شفاء , بتخزينِو في عيكف الشَّ كيخِت

لِ  َخمَيٍة َتعيشُد َمِمَكةٌة كاِحَدةٌة َمع ِمئاٍت ِمف . لمناس , كيعد مضادًا حيكيًا طبيعيًا كمقكيًا لجسـ اإلنساف  في كُد

, َفِمنيا َمف َتخرج ِمف الخميِة َكتنَتِقل َبْيَف األزىار, الذككر كآالؼ ِمف العاِمالت ِلكل ِمنيا َعَمميا َكَكظيفتيا

َكِمْنيا َمف َتعَتني ِبَنظاَفِة , َكِمْنيا َمف َتْحرُدسُد الَخمي ِة َكتُددافع َعْنيا, ِلَتجمع َرحيقيا َكَتصَنع ِمْنوُد َعَساًل َلذيًذا

ـٍ رائعٍ , الَخِمي ة .َككل َنحَمٍة تُدَؤدي َعَمَميا ِبَنشاٍط َكِنظا  

مف أيف تجمع النحالت رحيق األزىار ؟ -   5  

1 .....................2  ........................ 3½ (                ....................... 1)  



 www.alnafiza.netشبكة النافذة التعليمية -  2016/2017الفصل األول –مادة مراجعه لغة عربية للصف الرابع 

 
 
 

 

مف كظائف العامالت في مممكة النحل - 6  

1 ..........................2 .........................3 ½(          ...........................1)  

  (2 ).                                                        عدد فائدتيف مف فكائد عسل النحل - 7 

................................................      .......................................... 

  (1 ).                                                    اقترح عنكانًا مناسبًا لمقطعة السابقة -8

....................................................................................................... 

  (1 ):                                   جميع ما يمي مف األعماؿ التي تؤدى داخل الخمية ماعدا - 9

حراسة الخمية  -د العناية بنظافة الخمية- ج  صناعة العسل  -ب  البحث عف الديداف . أ   

  (1 ) :                                                                       (خمية  )جمع كممة -10

خكايا -د خاليا- ج  خيالي -ب  خكالي . أ   

( درجات 7 )                                      (اإلطفائي الشجاع  )مف درس : النص الداخمي – ب  

ركضت الحيكانات كحاكلت أف تطفئ النار, كلكف لـ !  نارٌة , نارٌة :    بعد عدة أياـ سمع الفيل غرابًا يقكؿ

رفع الفيل خرطكمو, كركض إلى النبع, كمأله بالماء, ثـ عاد مسرعًا, رش الماء فكؽ . تستطع إخمادىا

.النار عدة مرات حتى انطفأت   

  (1 ):                                                           أنسب عنكاف لمقطعة السابقة  -11

ضعف الحيكانات  . دشجاعة الفيل  . جحريق ىائل  . بنجدة الغراب  . أ

  (1 )كيف ساعد الفيل في إطفاء النار ؟                                                        -12

 ........................................................................................

  (1 ):                                                     تعبير داؿ عمى  (ركض إلى النبع  ) -13

التراجع  . دسرعة الحركة  . جالتمممل  . ببطء الحركة  . أ
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  (1 ) ......................          (خرطـك  )جمع  ................. (تطفئ  )ىات مضاد  -14

 (. 1 ).  المعنى المحافظةاحذؼ حرؼ النفي, كاكتب الجممة مثبتة مع  (لـ تستطع إخمادىا  )  -15

........................................................................................... 

  (1 ):                                                          تفيد حتى  (حتى انطفأت  ) -16

التفصيل  . دالتفسير   . جالتعميل  . بالغاية   . أ

  (1 ).                      حاؾ النمط المغكي السابق (رش  الماء فكؽ النار حتى انطفأت  ) -17

.................................... حتى ...............................

 األدبيةالنصكص -   ج

:  قاؿ الشاعر 

يُدحكى أفَّ العصفكرَة          قالت يكمًا لألكالد  

أنا لمكحدة َمْنذُدكرة          ككنكا مثمي يا أكالد  

ِطيركا في أرض الَعَرِب      ال تعترفكا باألسكار  

  (1 ).                                                   الفكرة الرئيسة التي تتحدث عنيا األبيات  -18

نصائح العصفكرة لألكالد . دالدعكة إلى الكحدة كالتالحـ  .جفي السفر منفعة . بالدعكة إلى طمب العمـ  . أ

  (1 )ماذا قالت العصفكرة لألكالد ؟                                                                 -19

 ............................................................................................. 

  (1.                                     ) المقصكد بكممة منذكرة ( منذكرةأنا لمكحدة  )

غير مكترثة . دمنتظرة بشغف . جالقير كاإلجبار  . باإلخالص كالكفاء لمكطف . أ

 

  (1 ).                                                   نكع األسمكب في العبارة  (ككنكا مثمي  ) -20
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قسـ  . دأمر  . جتمني . بتعجب  . أ

 

 (تحرككا حيث شئتـ في أرض العركبة, كال تكقفكـ الحدكد )

 ( 1)                                               ىات مف األبيات البيت الداؿ عمى ذلؾ -21

...............................................................................................  

  (1 ).                               كظف التركيب السابق في جممة مف إنشائؾ  (تعترؼ بػػ  )  -22

............................................................................................. 

  (1 ) ........................  (أرض  )جمع  .......................... (األسكار  ) ىات مفرد  -23

                                                                              ( درجات 3 )حفظ النصكص                                                                   - ك 
                                                                           :أكمل البيتيف اآلتييف -24

(1) 
تغدك أكبر .. تغدك أحمى .................................                  

...................................  كبيمتنا دكمًا يبقى                         
                                                                 :اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -25

(1) 
 طرنا مثل العصفكرة                             نحف مالييف األكالد

 .....................................        .....................................       

:                                                               اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -26
(1) 

       أكصاني جدي أكصاني                    كأبي عممني كىداني  
 ......................................             ....................................

 كعشركف درجة  أربعالتدريبات المغكية                                                  - ثانياً 
( درجات 7 ):                                        اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل التالية - أ  

:جميع ما يمي أسماء استفياـ عدا كاحدة - 27  

ِمف . أ كـ . ب  أيف . ج  ما. د   
:جميع ما يمي مف أسماء اإلشارة عدا كاحدة - 28  
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ىما  . دأكلئؾ  . جىاتاف . بىؤالء  . أ

 

: مجمكعة حركؼ الجر في البدائل التالية -29  

ىذا, ىؤالء, أكلئؾ . أ في,عف, الباء. ب  ,ىي.ج  ىـ, ىف  أنا, أنِت,أنتـ.د   
:في البدائل التالية  (المثني  )الكممة الدالة عمى -30  

شعباف . أ غضباف . ب  ِفتياف . ج  قمماف. د   

:بتنكيف الضـ فبننا نقكؿ  (متفكقة)عند تنكيف كممة  (الطالبة متفكقة  )-31  

متفكقتُدف . أ مُدتفكقكف . ب  متفكقةٌة . ج  متفكقتكف . د   

:القضية ................ المحاميتاف -32  

َكَسبَتاف. أ َكَسَبتا. ب  كسبت.ج  َكَسْبف.د   
:الحبَّ ........................ أنتف-33  

تْغرْسفَ .أ َسفَّ .ب  تغرُد تغرساف  .ج  تغرسيف.  د   
 ( 3 ):                                                                  أكمل كما في المثاؿ -ب-34 

 الكممة ىذاف رفيقافِ  ىاتاف رفيقتافِ  ىؤالء رفقائي  أكلئؾ رفقاء

 جميس    

 جار    

 

ج-35  

 (5)               

. األرَض ............................... الفالحكف  . أ . أ    

. إلى المرمى بقكة .............................. المياجمكف .ب

. دركسيما بجد .................................. الفتاتاف .ج

.  المرضى ............................... الممرضات . د

 يُيَساعدان ، يحرثون ، أَعَدتَا ، يُيعالْجن، اندفعوا ، يُيَمّشْطنَ 
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. زميميما ببخالص ............................  الصديقاف . ىػ

 

 

 ( 5 ):                                       أكمل حسب ما ىك مطمكب بيف القكسيف - د-36

  (اسـ استفياـ  )عينًا لمبعكضة ؟              ...........................  -1

  (حرؼ جر  ).             خمسة دراىـ ................ اشتريت القمـ  -2

  (فعل ماِض  ).            إلى أرض الكطف .................  المسافرة  -3

  (اسـ إشارة  ).                أصحاب سكء .........................  -4

  (ضمير غائب  ).             طالبتاف ميذبتاف .........................  -5

 ( 2 ).                                  ثفِ  الجممة السابقة  (ىك يكافحاف مف أجل بالدىـ  ).ق-37

................................................................................................. 

ف أسئمة َتككف الِعبارات الَّتي تحتيا خُدطكط إجابات ليا . ك. 38  ):                                   نكك 

2 ) 

  .لنقكي أجسامناأ  ػ  نتناكؿ الطعاـ الصحي 
؟ ..................................................................... 

  مئةُد دينارب ػ ثمفُد التِ مفاز ِ 

 ؟..............................................................

 درجة  ثالث عشرة اإلمالء                                                                    – ثالثًا 

  (3    )           :                       اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل اآلتية  . أ
 : جميع ما يمي كممات مبدكءة بأؿ التعريف الشمسية عدا كاحدة  -39

الرجاء  .جاإلرشاد  . حالنافذة   . بالزجاج   . أ
: بتنكيف الفتح فبنيا تكتب  (فداء  )عند تنكيف كممة - 40

فداءاف . دفداءًا  . جفداءف . بفداًء . أ
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                                                       .ألف تكتب كال تمفظالكممة التي بيا - 41
ىذا - دزرعكا - جأكلئؾ -بىؤالء -أ
 

 

( 3).صنف الكممات اآلتية إلى كممات مختكمة بالنكف الساكنة , ككممات مختكمة بالتنكيف -ب-42

خاف  – زراعةً  - كمماٍت  – فأسٌة - بريٍد - يستخرجكف -  القطانيف - مجتيدًا  

الكممات المختكمة بالتنكيف الكممات المختكمة بالنكف الساكنة 
  
  
  

 ( 2 ):                                                       أكمل كما في المثاؿ -ج-43
زَرع                          زرعُدكا  

                  ................... :انطمق 
:                  ................. استعدَّ 
:                  ................... أكرم 
:                 ................... تفاىم 

 
 ( 5 ).                                                     اكتب ما يممى عميؾ . د – 44

 .............................................................................................
 .............................................................................................
 ............................................................................................

 
أربع )الخط                                                                                   - رابعاً 

 (درجات
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   :     اكتب الجممة التالية مرتيف بخط النسخ-45

كِؽ الطََّمع َجاؿ َتْحَت بُدرُد  َمَصاِرعُد الرِ 
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......... 
 
 
 

  ( درجات 10) التعبير                                                                    – خامسًا 

 ( درجات 10 )التعبير                                                               / سادسًا 

  (3 ):                                             حكؿ الجمل البسيطة إلى جمل مكسعة -46
 :   .............................................................تساعد الفتاة أميا  -
 :       .............................................................اشتعمت النار  -
: ....................................................... ينشد الطالب السالم الوطني  -

  (3 ):                                         عبر عف الصكرة اآلتية بثالث جمل مفيدة -47

 .................................................     أ
............................................... ب
.............................................. ج 
 

  (4 ):                                                    أعد ترتيب الجمل اآلتية لتككيف فقرة -48

 .تمقَّى العالج الالزم، ثم عاد إلى منزلو  -ٔ
 . سقط عمى األرض فكسرت رجمو  -ٕ
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 .  ركب دمحم دراجتو ، وانطمق مسرعًا في الشارع  -ٖ
 . اتصل جاره بالدفاع المدني  -ٗ
 . اصطدم دمحم بعمود عمى يمين الشارع  -٘
 . حضرت سيارة اإلسعاف ، ونقمتو إلى مجمع فمسطين الطبّي  -ٙ

 
 

2قطعة االستماع لنمكذج   

. لقد تأخر المطر وجف المرعى وقل الطعام: بقطيع األبقار قائمًة ليم" حموب"اجتمعت ممكة المرعى   
. فعميكم الصبر والتحمل ولنأكل األعشاب الجافة حتى تتحسن أحوالنا

لن آكل األعشاب الجافة ولن أبقى : ىَز القطيع رؤوسيم موافقين إال عجول ابن الممكة فقد صرخ قائالً    
لم أجد األمان ، ولم أجد حضنًا : ىنا ، وبعد غياب طويل عاد نادمًا يطمب من أمو العفو والمسامحة، وقال 

.   دافئًا كحضن الوطن 

  

:قطعة اإلمالء   

لنظافة خمٌق نبيٌل يعكس صورة المرء في حياتو ، ويمثل أخالقو النبيمة، ففي النظافة طيارُة لمنفس ولمجسد ا
عمى حٍد سواء ، فما أحوجنا أن نتمثل ذلك في سموكنا عماًل ، وأن نؤمن بآثارىا في تشكيل مسار حياتنا 

.نحو األفضل   
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 تسع كعشركف                                                                    فيـ المقركء- أكالً 
درجة 

 4)                             .استمع إلى النص مف المعمـ ثـ أجب عف األسئمة التالية . أ
 (درجات

 (1)أيف كاف ناجي يمعب؟                                                                        -1
في النادي   . دفي الحديقة  . جفي الممعب . بفي المدرسة    . أ

( 1)ماذا رأي ناجي ؟                                                                            -2
عصفكرًا  . دبعكضة   . جذبابة  . بفراشة  . أ

( 1):                                                                 جُدرح جبيف ناجي بسبب   -3
اصطدامو بسيارة   . دضرب أمو لو  . جاصطدامو بشجرة  . بضرب أبيو لو  . أ

( 1)؟                                                                    ماذا نتعمـ مف القصة  -4
االستئناس . بأف نؤذي الحيكانات  . أ

 بالحيكانات 
الرفق بالحيكانات . دأف نحب الحيكانات . ج

 كالطيكر 
 ( 8 ):                                              اقرأ القطعة اآلتية, ثـ أجب األسئمة التي تمييا - ب

إنيا الَّنعاَمة، ِفَيي َضْخَمةُ  الِجسِم الى َحدِّ .   أكَبُر الطُّيوِر الموجوَدِة في عاَلِمنا الَيْوَم ال َيسَتِطيُع أن َيطير
لِكنَُّيما َلْيسا قويتين بما َيْكفي ِلَرفِع  . بَرغِم أنَّ ليا َجناَحْيِن َيْبُدواِن َكِمرَوَحَتين ، أنيا ال َتسْتِطيُع الطََّيرانَ 

وألنَّ النَّعاَمَة َمْحروَمٌة ِمَن الطَّيراِن َكَبقيَِّة الطُّيوِر، أْصَبَحْت َلَدْييا ُقْدَرٌة عمى . ُكلِّ َذلك الِجْسِم اليائِل في الَيواء
باق . الَجِرؼ بُسْرَعِة ىاِئمٍة، َفَميا ساقاِن َيَتَمتَّعاِن بالُقوَِّة والَمنَعة، وىذا َيْجَعُميا قادرًة عمى الَعْدِو ِمثَل ِحصاِن السَّ

رعِة العاَليةِ ، وَىي َتجرؼ َوَجناحاىا َمْفروداِن  . ألن ذلَك ُيساِعُدىا عمى ِحْفِع َتواُزِنيا وَىي َتْجرؼ ِبتْمَك السُّ
 : اختر اإلجابة الصحيحة مف البدائل التالية  - أ
  (1 ):                                             الفكرة الرئيسة التي تتحدث عنيا القطعة   -٘

النعامة حيكاف ضخـ .  أ
الجسـ  

النعامة طائرٌة ضخـ . ب
الجسـ 

سرعة النعامة . ج
الفائقة 

عجز النعامة عمى . د
الطيراف  

 ( 1 ) :                                (قدرة  )المقصود بـ :  عمى الجرؼ قدرةأصبحت لدييا  -ٙ
رغبة . دمتعة . جقكةٌة . باستطاعة .  أ

  (1 ):                                                 لمنعام قدرة عمى الجرؼ السريع ألنيا  -ٚ
ليا جناحاف . جليا ساقاف قكيتاف . بمحركمة مف الطيراف  .  أ

مفركداف 
رغبتيا في السباؽ . د

  (1 ):                  في ىذه الجممة يوجد . النعامة قادرة عمى الَعْدو مثل حصان السباق  -ٛ
نداء  . دتشبيو  . جتعجب . باستفياـ  .  أ
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ما -ٜ  ( 1 ):                  عمى  (لكنيما  )يعود الضمير في .  َلْيسا قويتين بما َيْكفي لِكنَّيُد
العينيف   . دالساقيف   . جالمركحتيف  . بالجناحيف   .  أ

  (1 )ما الذؼ يساعد النعامة عمى حفع توازنيا وىي تجرؼ بسرعة كبيرة ؟                 -ٓٔ
 .....................................................................................

  (2 ):                                                فرق في المعنى بين ما تحتو خط  -ٔٔ
 . ............................. االحتالل الفمسطينيين من زيارة المسجد األقصى َمَنع - أ

  .                    .............................كالَمَنَعةتتميز أسوار القدس بالقوة  - ب
 ( 7 )                                     (قطرة ماء تركي قصتيا : مف درس  ): النص الداخمي – ج 

مرحبا، أنا قطرة ماء، كنت الميمة :    وقف خالٌد عمى شرفة منزلو صباحًا، فسمع قطرة ندػ تقول لو
. الماضية بخارًا في الجو، وعندما انخفضت درجة الحرارة، تحولت إلى قطرة سائمة، وسقطت عمى ورودك

قصتي طويمة جدًا ال تنتيي : أكممي قصة حياتك أيتيا القطرة الصافية ، ضحكت وقالت: ابتسم خالد، وقال
 .

 : اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل التالية  - أ
  (1 ):                                                  وقف خالد عمى شرفة منزلو في -ٕٔ

الميمة الماضية  . دساعة الضحى  . جالمساء  . بالصباح   .  أ
  (1 ):                                     يتحول البخار في الجو إلى قطرة سائمة عند  -ٖٔ

ب  + أ .  دانخفاض درجة الحرارة  . جاعتداؿ درجة الحرارة  . بارتفاع درجة الحرارة   .  أ
  (1 ) :                                                           (ُشـْرَفة  )جمع كممة  -ٗٔ

شرفات  . دمشارؼ  . جأشراؼ . بشريف  .  أ
  (1 ):                                   نوع األسموب السابق  (أيتيا القطرة الصافية  ) -٘ٔ

نداء  . دتمني  . جتعجب . باستفياـ  .  أ
  (1:                            ) عمى ( الكاف ) يعود الضمير  ( حياتؾأكممي قصة  ) -ٙٔ

أىل المنزؿ  . دقطرة الماء   . جالكردة  . بخالد   .  أ
  (1 )حاك النمط المغوؼ السابق   . عندما انخفضت درجة الحرارة, تحكلت إلى قطرة سائمة -ٚٔ
................................ تحولت ............................عندما 
  (1 ).                                    عدد اثنين منيا . لمماء أىمية كبيرة في حياتنا  -ٛٔ

 ..........................................    ...........................................
                                                                               (7):قاؿ الشاعر :  النصكص –  د 

أكصاني جدي أكصاني        كأبي عممني كىداني  

أف أحفظ عيدًا أقطعو           كأككف كفيَّ الخال ف  

كأجكد لصحبي مبتسمًا         أعطييـ حب ي كحناني  
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  (2 ) ِبَم أوصى الَجد أحفاده ؟                                                               -ٜٔ
 ............................................................................
 ............................................................................

ف  ) مفرد  -20   (1 )                                                                       (خال 
خالي  . دَخــل -  جِخـل  .بخميل  . أ
كد , كأُدعطييـ  ) العالقة بيف  -21   (1 ):                                   في البيت الثالث (أجُد
جناس . دترادف  . خمقابمة  . بتضاد  . أ

  (1 ):                                عطف ىداني عمى عممني يفيد . أبي عممني كىداني  -22
ج + ب.  دُسرعة التكميف . جُحسن التعميل  . بُحسن التوجيو  . أ

د المكاقف التالية مف حياتؾ اضرب مثاالً  -23  (1                                        ) : يُدَجس 
 : حفع العيود  -ٔ

 ......................................................................................
 : الوفاء لألصدقاء  -ٕ

 .......................................................................................
  ( 1.                            ) وظف التركيب السابق في جممة من تعبيرك  ( أجكد لػػ)  -24

............................................................................................... 
                                                                              ( درجات 3) :                                                              حفظ النصكص- ك

 (1                                                                 ):أكمل البيتيف اآلتييف -25
سبحاف الخالق ما صكر .................................                  

...................................  فيو النبػػػػػػػػػػع كنػػػػػػػػػػير يجػػػػػػػػػػػري            
                                                          (1)                                                   :اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -26

 رباني أمي كأبي                    لمحرية كاألحرار 
 ............................       ..........................       

 (1):                                                          اكتب البيت التالي لقكؿ الشاعر -27
فحفظت كصايا أحبابي                     كعقدت العـز ببيماني  

........................................               ........................... 
 كعشركف درجة  أربعالتدريبات المغكية                                                       - ثانياً 

  (7 ):                                  اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل التالية  . أ
 :نغسل أيدينا قبل تناكؿ الطعاـ ؟ أداة االستفياـ المناسبة .....................  -28

كيف  . دىل  . جَمف  . بماذا   .  أ
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 :حرؼ الجر المناسب . الصباح تشرؽ الشمس ...........  -29
عف   . دالباء  . جعمى  . بفي   .  أ

 :جميع ما يمي أسماء مفردة عدا كاحدة  -30
شطآف   . دأفناف   . جديناراف . بعدناف  .  أ

 : جمع المذكر السالـ في الجممة . الطالب متفكقكف في أداء كاجباتيـ  -31
د   + أ . دمتفكقكف   . جكاجباتيـ  . بالطالب   .  أ

 . إلى أرض الكطف ................... المسافرتاف  -32
رجعتا . درجعكا   . جرجعتاف  . برَجَعت   .  أ

 .المكاف ................ الزائركف  -33
يغادْرف   . ديغادر   . جيغادركا . بيغادركف   .  أ

 .الثمار ................... أنتما  -34
تقطَففَّ  . دتقطْفَف  . جتقطفاف  . بتقطفيف   .  أ

  (1 )..............                                                    أنا أصم ي , كنحف -ب-35
.  , كنحف نسير ...............  أنا 
 ( 5 ):                                             أكمل الجدكؿ حسب المثاؿ المعطى - ج-36

يتعاكف َيْعَجْب َيْشَرح ىك 
يتعاكناف   ىما 
 يعجبكف  ىـ 
   ىي 
   ىف  

 ( 5 ):                                                  أكمل حسب ما ىك مطمكب - د-37
  (اسم إشارة  ).                        مصنعان ...............  -ٔ
 (حرف جر  ). طريقة لمخروج ............ كانت السجينة تبحث  -ٕ
 (ضمير مخاطب  ).               ُتساعْدن المحتاج ................  -ٖ
 (فعل مضارع  ).               لمفائزين............... المشاىدون  -ٗ
 (اسم استفيام مناسب  )أقرب كوكب إلى األرض؟           ..............  -٘

 ( 2 ).     ثنِّ الجممة السابقة ، واكتبيا صحيحة .  ىذا العامل نشيط في عممو - ه-35
 ......................................................................................
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ٍر َك مُدَؤنٍَّث .و-38 غيرُد – َرْكَعةٌة – ِطفلٌة – َكراَسةٌة – ِتمميذٌة ):  نُدَصنِ فُد الَكِممات اآلتية إلى مُدَذكَّ – الصَّ
( 4)(حمكى 

مؤنث مذكر 
  
  
  
  

 درجة  ثالث عشرةاإلمالء                                                                         – ثالثًا 

  (5 ):                                  اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائل اآلتية  . أ
 :فبنيا تكتب  (إيجار  )لكممة  (أؿ التعريف  )عند إضافة  -39
الإليجار    . جألإليجار    . جاإليجار  . بأإليجار  . أ

 :فبف الكتابة الصحيحة ليا . بتنكيف الفتح  (كنيسة  )عند تنكيف كممة  -40
كنيسن  . جكنيستان  . جكنيستن  . بكنيسًة  . أ

 :فبنيا تكتب  (كىب  )عند إضافة األلف الفارقة في كممة  -41
وىابوا   . جوىبوو . جوىبوا . بوىبو . أ

 : مف بيف البدائل ىي  (الـ شمسية  )الكممة التي تحتكي عمى  -42
الحقل   . جالسحاب   . جالجدجد  . بالبخل   . أ

 : مف بيف البدائل ىي  (الـ قمرية  )الكممة التي تحتكي عمى  -43
الميل   . جالسجود   . جالفالح  . بالرمال   . أ

 ( 3 ):                                     أكمل الجدكؿ اآلتي كما في المثاؿ -  44
باِب . جبابًا بابٌة باب 

   جائزة 

   ألياؼ 
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 ( 5 ).                                                           اكتب ما يممى عميؾ -45
 ..............................................................................................
 ..............................................................................................
 .............................................................................................

 (أربع درجات)الخط                                                                               - رابعاً 

   :     اكتب الجممة التالية مرتيف بخط النسخ -46
 المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده

.......................................................................................................
 .......................................................................................................

 
 ( درجات 10) التعبير                                                                        - خامساً 

ف فقرة مف الجمل اآلتية, كاحذؼ الجمل الزائدة .  أ -47  ( درجات 4 ).                       كك 
 . لقضاء وقتيم عمى شاطئ البحر الجميل   -ٔ
 .حيث يسبح األطفال  فيو وىم مسرورون  -ٕ
 . عاصمة دولة فمسطين  -ٖ
 . غزة مدينة عريقة  -ٗ
 . تكثر فييا زراعة الزيتون والحمضيات  -٘
 .ينتظر أىميا قدوم الصيف  -ٙ
 .مساحتيا صغيرة ، وسكانيا طيبون  -ٚ
 . تمتاز بجباليا العالية  -ٛ

 ...................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................

 ....................................................................................
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  (3 ).                                                عب ر عف الصكرة اآلتية بثالث جمل  -48

  ..............................................أ
............................................ ب
 -...........................................ج
 
 

  (3 ).                                         نشطب الكممة الزائدة , لتككيف جممة مفيدة  -49
  .................................(المفترسة / األليفة  )نعتني في بيوتنا بالحيوانات  -ٔ
 . .................................كي نستفيد منو  (بإىمال / بإنصات  )نستمع إلى المعمم  -ٕ
 . .......................................وال نزعجو  (البعيد / القريب  )نحافع عمى الجار  -ٖ

  3 لنموذج  االستماع قطعة
 فوقَ  ُترفرفُ  ِ اْلجسم َخفيَفة ، ِ األلوان َ َكثيرةً  فراشة أبصرَ  ، اْلحديقةِ  في يمعبُ  ناجي كانَ  بينما      
 بيا َلحقَ . منوُ  َفيربْت  ، َعمييا ليقبَض  ناجي َرَكَض  واْلحمراء، والّسوداء الّزرقاء ألوانيا َفأعَجبتوُ .  ِ الّزىور
 . اْلورد مكّسًرا ، اْلخضراءَ  األعشابَ  دائسا َتفكيرٍ  دون 
 ، ُ اْلَفراشة َونجْت  َجبينو َوَجَرحَ  ِ األرض عمى َفوَقعَ  اْلبرُتقالِ  بشجرةِ  اصطدمَ  ، انتباه غير وِمن ً فجأة    
 ألّنيا اْلفراشات تؤذ ال أنْ  يجب ، ِعقابكَ  القيتَ  لقدْ  :" لوُ  َوقالْت  أّمو إليوِ  أسَرعْت  ، َوِصراخو ُبكاؤهُ  ارتفع

 َضعيفة
قطعة اإلمالء  

 
ؾ بالمبادئ اإلسالمية , كالثكابت الكطنية عملٌة نبيلٌة يكجو اإلنساف إلى الطريق القكيـ الذي يحقق    التمس 

النماء كالرخاء لمجتمعنا الفمسطيني , كيأخذ بأيدييـ إلى برِ  األماف , فما أحكجنا إلى الدعكة إليو , 
 .كالسير في خطاه
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